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Centre: Escola Germans Corbella Curs escolar: 2018-2019
Objectiu 1: Millora dels resultats educatius

Estratègia: 1.1 Revisió de la 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 Introduir activitats significatives en l’
àmbit lingüístic

1.1.1.1 Redissenyar la funció, el fons, la 
forma i l'ús de la biblioteca del centre.

Tot el curs Directora Pla lector/literari actualitzat

1.1.1.2 Consolidar l'entrenament lector a 
1r, 2n i 3r

1r trimestre Cap d'estudis Un 80% dels alumnes de 1r, 2n i 3r 
ha realitzat un mínim de 4 sessions 
trimestrals amb la família

1.1.1.3 Augmentar les propostes 
d'expressió escrita 

Tot el curs Cap d'estudis Com a mínim s'ha realitzat una 
activitat d'expressió escrita a cada 
unitat didàctica

1.1.2 Enriquir competencialment les 
activitats de l'àmbit matemàtic

1.1.2.1 Establir una línia d'escola referent 
a la metodologia de l'aprenentatge de 
l'àmbit matemàtic a partir de la formació 
de centre del curs actual.

1r i 2n 
trimestre

Cap d'estudis Document elaborat amb el recull dels 
acords metodoògics i propostes 
d'activitats per cicles

1.1.3 Avançar en l'enfocament globalitzat i 
competencial de l'aprenentatge

1.1.3.1 Organitzar el treball globalitzat de 
P3 a 6è.

Tot el curs Cap d'estudis Document aprovat en claustre amb 
seqüenciació de les unitats 
didàctiques.

1.1.3.2 Augmentar les activitats 
d'aprenentatge cooperatiu.

Tot el curs Cap d'estudis Com a mínim s'ha introduït una 
estructura complexa per trimestre a 
CM i CS

1.1.3.3 Augmentar el nombre d'activitats 
d'experimentació a EP

Tot el curs Cap d'estudis Com a mínim s'hi ha relaitzat una 
activitat un cop al trimestre per cada 
unitat didàctica a cada nivell. 

1.1.4 Consolidar l'avaluació formativa i la 
seva funció comptencial

1.1.4.1 Revisar els criteris d'avaluació 1r i 2n 
trimestre

Cap d'estudis 100% dels àmbits amb la graella 
actualitzada

1.1.4.2 Repensar el format de les 
sessions d'avaluació

1r trimestre Cap d'estudis Model de document d'avaluació 
modificat

Estratègia: 1.2 Actualització de 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 Ampliar l’ús de les TIC  entre la 
comunitat educativa

1.2.1.1 Augmentar l'ús de recursos 
digitals 

Tot el curs Coordinador 
TAC

Com a mínim cada alumne de CS ha 
realitzat dues activitats al trimestre 
amb el seu compte d'usuari.

1.2.1.2  Reorganitzar els recursos digitals 
de l'escola  

Tot el curs Coordinador 
TAC

Moodle renovat
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1.2.2 Incrementar l'ús de les TAC en les 
activitats d'aprenentatge en els diferents 
àmbits

1.2.2.1 Introduir la robòtica i altres 
recursos tecnològics a EP

Tot el curs Coordinador 
TAC

Com a mínim s'ha realitzat un taller 
de dues sessions a cada nivell de 
primària.

Estratègia: 1.3 Atenció de les necessitats educatives dels nostres alumnes tenint en compte la diversitat 

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora
1.3.1 Millorar l'atenció inclusiva de 
l'alumnat 

1.3.1.1 Consolidar els suports per atendre 
la diversitat contemplant diferents 
agrupaments d'atenció dins l'aula

1r trimestre Cap d'estudis Valoració dels cicles al qüestionari 
per elaborar la MAC
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Centre: Escola Germans Corbella Curs escolar: 2018-2019
Objectiu 2: Cohesió social

Estratègia: 2.1   Increment de la participació de tots els membres de la comunitat educativa

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora
2.1.1 Consolidar la participació de l’
alumnat al centre.

2.1.1.1 Deixar establert el funcionament 
de les assemblees d'aula i de centre

1r trimestre Directora Apartat sobre l'assemblea inclòs 
a les NOFC

2.1.2  Consolidar la participació de les 
famílies 

2.1.2.1 Augmentar la participació de les 
famílies als espais de reflexió 

Tot el curs Directora Com a mínim més d'un 10 % de 
les famílies del centre han 
participat a l'espai "Fem un cafè?"

2.1.2.2 Consolidar  la realització 
d'activitats o projectes oberts a les 
famílies organitzats conjuntament amb 
l'AFA 

Tot el curs Directora Com ha mínim s'han realitzat 2 
jornades de "Fem dissabte"

Estratègia: 2.2 Treball de la diversitat com un valor d’enriquiment social

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora
2.2.1 Consolidar el treball d’Educació 
Emocional a EI i EP

2.2.1.1 Millorar la competència emocional 
de l'alumnat a partir dels consensos 
establerts a la formació de centre del curs 
17-18  "Emocionem-nos". 

Tot el curs Cap d'estudis Com a mínim s'ha creat un 
racó/espai a cada nivell 

2.2.2 Promoure el reconeixement de la 
diversitat

2.2.2.1 Possibilitar la presa de 
consciència sobre l’equitat de gènere, així 
com de la diversitat cultural, sexual i 
social de la nostra societat a través de la 
formació "Coeduca" dirigida a famílies, 
alumnat i personal del centre.

1r, 2n i 3r 
trimestre

Coordinadora 
LIC

Com a mínim cada cicle ha 
realitzat un canvi o una una 
producció artística relacionada 
amb un dels aspectes treballats a 
la formació "Coeduca"

2.2.2.2 Consolidar les activitats conjuntes 
realitzades entre l'escola i entitats o 
centres com SIEI del Sui, casals d'avis, M 
Montero

1r trimestre Coordinadora 
d'EI

Com a mínim cada cicle ha 
realitzat una activitat i ha estat 
documentada al web del centre

2.2.3 Vetllar per la bona convivència al 
centre

2.2.3.1 Avançar en l'elaboració del Pla de 
convivència 

1r, 2n i 3r 
trimestre

Coordinadora 
LIC

Com a mínim un 50% del 
document elaborat

2.2.3.2 Revisar les NOFC  2n i 3 trimestre Directora NOFC penjades al web del centre
2.2.3.3 Establir un control més eficaç de 
les absències dels alumnes per a reduir el 
nombre d'alumnes amb absentisme.

1r, 2n i 3r 
trimestre

Directora Disminució dabsències dels 3 
damb absentisme de més d'un 
25% durant el curs 17.-18

Estratègia: 2.3 Millora de la projecció del centre a Cardedeu
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Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora
2.3.1 Promoure activitats de centre amb 
projecció cap a entitats  del municipi

2.3.1.1 Consolidar la participació activa 
del centre en el Pla Educatiu d'Entorn de 
Cardedeu

Tot el curs Directora Com a mínim hi ha un 
representant del centre a cada 
comissió, pla, programa o 
projecte del Pla Educatiu d'Entorn 
de Cardedeu

2.3.1.2 Consolidar activitats organitzades 
des de l'escola, obertes a la població de 
Cardedeu.

2n i 3r trimestre Tutors de 6è Com a mínim s'ha realitzat una 
activitat amb cada Escola Bressol 
Municipal
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Centre: Escola Germans Corbella Curs escolar: 2018-2019
Objectiu 1: Millora dels resultats educatius

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.1.1 Redissenyar la funció, el fons, la forma i l'ús de la biblioteca del centre.

Actuacions [1] Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Reunió de l'equip directiu amb Tantàgora Setembre 18 Directora Pla de treball elaborat Assessorament extern amb Tantàgora
Creació d'una comissió de biblioteca amb 
la representació de tots els cicles i la 
responsable de biblioteca

Novembre 18 Coordinadora de la 
biblioteca

Actes de les trobades i acords de la 
comissió

Treball pedagògic del claustre per definir 
la línia de treball 

Alguns dimecres 
durant el curs

Directora Acords inclosos al pla de treball

Revisar el pla lector/pla literari Durant el curs Coordinador de 
cicle

Pla lector/literari actualitzat

Redefinir les biblioteques d'aula Durant el curs Coordinadora de la 
biblioteca i els tutors 

Fons renovat

Reorganitzar l'espai de biblioteca Juny 19 Directora Biblioteca reorganitzada

Valoracions
Propostes de millora

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.1.2 Consolidar l'entrenament lector a 1r, 2n i 3r

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Sessió pràctica de formació a l'escola 
amb infants i famílies amb el programa 
Glifing

Prinicipi de curs (un 
cop acabades les 
avaluacions 
inicials). Una tarda 
de divendres per 
cada grup de 1r

Tutors de 1r Un 50% d'assistència de les famílies de 1r 
a la sessió de formació 

Format sembant als grups interactius. La 
informació del funcionament s'haurà 
passat ja a la reunió de pares (com fins 
ara). I quan les famílies ja puguin treballar 
a casa farem la sessió a l'escola. Dos 
torns i que les famílies decideixin si en fa 
només un amb el seu fill/a o si es poden 
quedar tota la tarda.

Seguiment de les sessions realitzades per 
les famílies

3r trimestre Tutores de 1r, 2n i 
3r

Un 80% dels alumnes de 1r, 2n i 3r ha 
realitzat un mínim de 4 sessions 
trimestrals amb la família

Plataforma Glifing

Valoracions
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Propostes de millora

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.1.3 Augmentar les propostes d'expressió escrita 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Recordar els acords de l'escola referents 
a l'expressió escrita (tipologia, ortografia, 
etc.)

Una sessió de cicles Coordinadors Acta de la sessió de coordinació Revisió de la graella d'ortografia i de les 
tipologies textuals establertes per cursos.

Organització horària amb desdoblaments 
de grup per treballar l'expressió escrita 

Tot l'any Cap d'estudis Horaris aprovats

Inclusió d'activitats d'expressió escrita en 
la franja de treball globalitzat 

Tot l'any Mestres Com a mínim s'ha realitzat una activitat a 
cada unitat didàctica 

Participació en concursos literaris externs Dates convocatòria Cap d'estudis Com a mínim s'ha presentat una narració 
per nivell

Participació als Premis Sambori i 
Pissiganya

Intercanvi de cartes amb altres escoles Durant el curs Mestres implicats Cartes enviades/rebudes Intercanvis amb anglès amb centres del 
projecte "Jugar y convivir" i en català amb 
una escola de Vilanova i la Geltrú.

Valoracions
Propostes de millora

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.2.1 Establir una línia d'escola referent a la metodologia de l'aprenentatge de l'àmbit matemàtic a 
partir de la formació de centre del curs actual.

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Formació de centre en matemàtica 
vivencial i manipulativa 

1r i 2n trimestre Cap d'estudis Com a mínim un 90% dels mestres han 
participat a la formació

Graella d'assistència

Adequació dels criteris d'avaluació 
del'àmbit matemàtic

1r trimestre Cap d'estudis
Criteris d'avaluació elaborats

Graella de mínims per cicles

Endreça de l'aula de matemàtiques 1r trimestres Equip directiu Inventari de l'aula actualitzat Endreça de l'aula i normes de préstec
Elaboració de materials Tot el curs Mestres Com a mínim dos materials elaborats per 

cicle disponibles a l'aula d'espai infinit
Presentació dels materials 1r trimestre Cap d'estudis Memòria de la formació Sessió de treball de la formació
Recull d'activitats a realitzar amb material 
matemàtic

Tot el curs Mestres Graelles plenes Treball de cicles i segon nivell
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Visita al museu de les matemàtiques 3r trimestre Mestres de 3r Activitat aprovada a la PGA
Recull d'acords presos durant la formació 2n trimestre Cap d'estudis Document elaborat Sessió de treball de la formació

Valoracions
Propostes de millora

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.3.1 Organitzar el treball globalitzat de P3 a 6è.

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Recull i revisió de les propostes de 
projectes vigents

1r trimestre Cap d'estudis Graella plena amb el recull
Graella compartida amb cicles

Buscar noves propostes i reestructurar la 
planificació de projectes 2n trimestre

Cap d'estudis
Nou document aprovat en claustre

Creació carpeta de nivells amb recull dels 
projectes realitzats

3r trimestre Cap d'estudis Carpeta creada per nivells Nivells

Possibilitar aportacions des de les 
especialitats

3r trimestre Cap d'estudis Propostes recollides en un document Departaments

Valoracions
Propostes de millora

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.3.2 Augmentar les activitats d'aprenentatge cooperatiu.

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Introducció de noves estructures 
cooperatives

Tot el curs Cap d'estudis Com a mínim s'ha introduït una estructura 
complexa per trimestre a CM i CS

CS: Realitzar totes les estructures 
complexes prioritzades per curs; grups 
d'investigació, experts i maqueta 
conceptual. CM: Realitzar una estructura 
complexa; grups d'investigació. Les 
estructures simples les realitzaran de 
forma sistemàtica al llarg del curs. 

Valoracions
Propostes de millora
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Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.3.3 Augmentar el nombre d'activitats d'experimentació a EP

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Creació d'un nou espai de manipulació a 
CI

2n trimestre Coordinadora CI Espai de manipulació creat Execució de l'espai 

Augmentar l'ús del laboratori Tot el curs Responsable de 
laboratori

Com a mínim s'hi ha relaitzat una activitat 
un cop al trimestre per cada unitat 
didàctica a cada nivell. 

CS i CM: Complementar l'experimentació 
en l'àmbit de medi i matemàtiques. 

Valoracions
Propostes de millora

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.4.1 Revisar els criteris d'avaluació

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Buidat dels criteris d'avaluació del 
DECRET 119/2015 de 23 de Juny 

1r trimestre Cap d'estudis Document elaborat Document compartit a coordinació

Classificació dels criteris de les graelles 
d'àmbits per nivell

1r i 2n trimestre Cap d'estudis 100% dels àmbits amb la graella 
actualitzada

Sessió de treball de coordinació i cicles. 
Fer èmfasi a les graelles de seguiment de 
medi i E. Artística i a les competències 
transversals

Elaboració dels bancs de frases 
d'avaluació

1r i 2n trimestre Cap d'estudis Document elaborat

Valoracions
Propostes de millora

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.4.2 Repensar el format de les sessions d'avaluació

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Adequació de la durada de les sessions a 
les necessitats de cada Cicle

1r trimestre Cap d'estudis Durada determinada Sessió de coordinació

Actualització del model de document que 
presenta cada tutor/a a la sessió 
d'avaluació

1r trimestre Cap d'estudis Model de document d'avaluació modificat Incloure un espai al document de la 
sessió; què m'està funcionant, què no i 
quines urgències tinc.

Valoracions
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Propostes de millora

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.1.1 Augmentar l'ús de recursos digitals 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Introducció al compte d'usuari 
d'escolacorbella a finals de 4t  

3r trimestre Tutores de 4t 100% dels alumnes usuaris del domini 
@escolacorbella.cat

Ampliació d'entorns virtuals diversos en 
l'aprenentatge dels alumnes de CS a 
través del domini @escolacorbella.cat

Tot el curs Tutors de CS Com a mínim cada alumne de CS ha 
realitzat dues activitats al trimestre amb el 
seu compte d'usuari.

Registre d'activitat

DIfusió les graelles de continguts de les 
competències digitals i que siguin visibles

1r trimestre Coordinador TAC Que se'n faci ús i siguin visibles a l'aula 
d'informàtica

Introducció a l'ús dels chromebooks a CM 
i CS

1r trimestre Tutors de CM i CS Nombre de reserves dels dispositius a la 
graella

Utilitzarem aquests dispositius de forma 
regular als tallers de matemàtiques i als 
espais globalitzats.

Compra de nous dispositius 
(chromebooks i pc's)

Tot el curs escolar Coordinador TAC A disposició de l'alumnat

Reciclar dispositius obsolets Tot el curs escolar Coordinador TAC % reducció d'incidències

Valoracions
Propostes de millora

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.1.2  Reorganitzar els recursos digitals de l'escola  

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Revisió i/o actualització dels usos del 
moodle i symbaloo

2n trimestre Coordinador Tac Moodle renovat Replantejar la funció del moodle a l'escola 

Transformació xarxa interna escola Tot el curs escolar Coordinador Tac Execució efectuada

Valoracions
Propostes de millora

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.2.1 Introduir la robòtica i altres recursos tecnològics a EP
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Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Introducció a la Robòtica a partir de les 4 
sessions del PEE de Cardedeu a CI i CM

Febrer 2019 Coordinadora 
Robòtica

100% de les sessions realitzades Execució dels tallers

Introducció de la robòtica a tots els cicles 
en petits tallers.

Tot el curs Coordinador TAC Com a mínim s'ha realitzat un taller de 
dues sessions a cada nivell de primària.

Valoracions
Propostes de millora

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.3.1.1 Consolidar els suports per atendre la diversitat contemplant diferents agrupaments d'atenció 
dins l'aula

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Elaborar el llistat d'alumnes susceptibles 
de rebre mesures addicionals d'atenció a 
la diversitat

1r trimestre Cap d'estudis Graella amb alumnes d'atencio a la 
diversitat

Prioritzar grups flexibles en expressió 
escrita a CM i CS i amb els racons 
matemàtics de CS

1r trimestre Cap d'estudis Horaris de les mestres de suport

Prioritzar dos mestres a l'aula en els 
racons matemàtics a CI i CM i racons de 
llengua a CI.

1r trimestre Cap d'estudis Horaris de les mestres de suport

Prioritzar el treball amb petit grup de 
l'expressió oral a EI

1r trimestre Cap d'estudis Horaris de les mestres de suport

Presentació del DECRET 150/2017 de 17 
d'Octubre de l'atenció educativa inclusiva

2n trimestre Directora Acta de la sessió de claustre Preparació des de la CAD 

Traspàs dels resultats en claustre de 
l'estudi de l'UVIC sobre les actuacions 
que s'ofereixen als infants amb més 
barreres per l'aprenentatge i la 
participació.

1r trimestre Mestra d'EE Acta de la sessió de claustre

Valoració de l'organització 3r trimestre Directora Valoració dels cicles al qüestionari per 
elaborar la MAC

Valoracions
Propostes de millora
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Centre: Escola Germans Corbella Curs escolar: 2018-2019
Objectiu 2: Cohesió social

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.1.1.1 Deixar establert el funcionament de les assemblees d'aula i de centre

Actuacions [2] Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Sessió de treball per reflexionar sobre 
l'organització de l'assemblea d'aula i de 
centre en sessió de claustre 

Octubre Directora Acta de la sessió de claustre

Preparació de l'esborrany del 
funcionament de les assemblees que 
reculli les reflexions del claustre 

Novembre Directora Acta de la sessió de claustre

Aprovació de l'apartat del funcionament 
de l'assemblea d'aula i de centre per a les 
NOFC

Desembre Directora Apartat sobre l'assemblea inclòs a les 
NOFC

En sessió de claustre

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.1.2.1 Augmentar la participació de les famílies als espais de reflexió 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Enviar un qüestionari a les famílies per 
recollir els temes que els interessen per 
compartir a les sesions de "Fem un cafè?"

Novembre Directora Resultats del qüestionari Qüestionari sobre temes i horaris amb 
preguntes tancades i un apartat  per 
observacions o propostes obertes

Coordinació amb l'AFA per organitzar i 
difondre les sessions "Fem un Cafè?"

Novembre Directora Acta de la reunió

Realització de trobades per reflexionar 
amb les famílies i compartir amb l'equip 
docent temes proposats per les pròpies 
famílies 

1r, 2n i 3r trimestre Directora Com a mínim hi han participat més d'un 
10 % de les famílies del centre 

Valoració de les sessions "Fem un Cafè?" Després de cada 
sessió

Directora Grau de satisfacció de les famílies 
participants

Formulari a realitzar en acabar les 
sessions

Repensar el format i el contingut de la 
segona reunió amb famílies

Desembre Cap d'estudis Actes de coordinació Reunió de coordinadors

Preparació de la presentació i estructura 
de segona reunió amb famílies

Gener Cap d'estudis Prezi de presentació renovats Reunió de coordinadors i de cicle

Realització de la segona reunió amb 
famílies

Febrer Tutors/es d'aula Com a mínim hi han participat més d'un 
60 % de les famílies del centre

Qüestionari de satisfacció amb la tablet
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Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.1.2.2 Consolidar  la realització d'activitats o projectes oberts a les famílies organitzats 
conjuntament amb l'AFA 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Trobada mensual amb l'AFA per planificar 
i valorar propostes de possibles activitats 
obertes a les famílies 

1r trimestre Directora Acta amb acords i propostes Enviar actes de cada trobada per email a 
la junta

Organització i realització de la 
benvinguda de les famílies de P3 per part 
de les famílies de P4

Setembre Directora Com a mínim 60 % de participació de les 
famílies de P3

Preparació i organització de jornades de 
treball amb famílies (Fem dissabte)

Tot el curs Directora Com ha mínim s'han realitzat 2 jornades 
de "Fem dissabte"

Organització conjunta amb l'AFA

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.2.1.1 Millorar la competència emocional de l'alumnat a partir dels consensos establerts a la 
formació de centre del curs 17-18  "Emocionem-nos". 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Recull dels acords d'escola sobre les 
activitats d'educació emocional presos a 
la formació 17-18 

1r trimestre Cap d'estudis Graella completada

Trobada d'un representant de cada cicle 
amb la formadora del curs passat per 
revisar els acords i elaborar un document

1r trimestre Cap d'estudis Graella revisada

Creació de racons/espais per cicle 
segons propostes revisades per fer visible 
el treball d'educació emocional

Tot el curs Cap d'estudis Com a mínim s'ha creat un racó/espai a 
cada nivell 

Evidències físiques a l'aula (cartells, 
fotografies, cançons, contes, pinces...)

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.2.2.1 Possibilitar la presa de consciència sobre l’equitat de gènere, així com de la diversitat 
cultural, sexual i social de la nostra societat a través de la formació "Coeduca" dirigida a famílies, 
alumnat i personal del centre.

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Realització de les sessions de formació 
de "Coeduca" 

2n i 3r trimestre Coordinadora LIC % de participació del personal del centre i 
de les famílies 
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Revisió de les publicacions de la web i 
dels documents i comunicats del centre 
per aconseguir que siguin respectuosos 
amb la diversitat

1r, 2n i 3r trimestre Coordinadora LIC 100% dels documents revisats

Realització de produccions artístiques i 
visuals que tinguin en compte la diversitat 
al centre

1r, 2n i 3r trimestre Coordinadora LIC Com a mínim cada cicle ha realitzat un 
canvi o unaproducció artística relacionada 
amb un dels aspectes treballats a la 
formació "Coeduca"

Visibilitzar elements plàstics i materials 
que respectin la diversitat

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.2.2.2 Consolidar les activitats conjuntes realitzades entre l'escola i entitats o centres com SIEI del 
Sui, casals d'avis, M Montero

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Realització  d'activitats conjuntes dels 
alumnes del SIEI del Sui amb els d'EI del 
nostre centre

1r trimestre Coordinadora d'EI Com a mínim una activitat realitzada ha 
estat documentada al web del centre

Activitats relacionades amb la cura de l'hort 

Realització d'un intercanvi d'activitats 
conjuntes dels alumnes de CI amb els 
avis i àvies del centre de dia Les 
Teixidores i amb els de la residència 
Rumy

1r trimestre Coordinadora de CI Com a mínim una activitat realitzada ha 
estat documentada al web del centre

Realització d'activitats conjuntes dels 
alumnes de CM amb companys de classe 
del Pascal (alumne d'escolaritat 
compartida amb Montserrat Montero)

1r trimestre Coordinadora de 
CM

Com a mínim una activitat realitzada ha 
estat documentada al web del centre

Realització d'activitats esportives 
adaptades pels alumnes de CS amb 
col·laboració de l'entitat Amics d'en Biel

1r trimestre Especialista d'E. 
Física

Com a mínim una activitat realitzada ha 
estat documentada al web del centre

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.2.3.1 Avançar en l'elaboració del Pla de convivència 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Assistènciaal taller de 
formació/acompanyament per als 
coordinadors LIC 

1r, 2n i 3r trimestre Coordinadora LIC Assitència com a mínim al 80 % de les 
sessions 

Assessorament  coordinadora LIC dela 
zona

Assitència a la formació de "Mediació" 1r, 2n i 3r trimestre Coordinadora LIC Assitència com a mínim al 80 % de les 
sessions 

Assessorament a càrrec del Servei de 
Mediació del nostre municipi
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Elaboració dels apartats pendents del Pla 
de Convivència  

1r, 2n i 3r trimestre Coordinadora LIC Com a mínim un 50% del document 
elaborat

Presentació de la part del document 
elaborat a l'equip docent

3r trimestre Coordinadora LIC Acta de la sessió

Elaboració d'un protocol de resolució de 
conflictes en l'espai del migdia 
coordinadament amb l'escola 

1r trimestre Directora Protocol integrat al Pla de Menjador Sessions de treball amb la coordinadora 
de l'espai migdia 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.2.3.2 Revisar les NOFC

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Inclusió d'un apartat referent al 
funcionament de les assemblees d'aula i 
de centre a les NOFC

1r trimestre Directora Apartat redactat 

Actualització de les NOFC segons índex 
elaborat el curs passat

 2n i 3r trimestre Directora NOFC penjades al web del centre

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.2.3.3 Establir un control més eficaç de les absències dels alumnes per a reduir el nombre 
d'alumnes amb absentisme.

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Renovació del  full de registre d'absències 
i presentació al claustre

Setembre Directora Acta de la sessió Per cada mes, cal fer constar el total de 
faltes justificades i no justicades en hores 
i per cada alumne

Creació d'un full de càlcul anual per 
recollir el total de les faltes de cada 
alumne al llarg del curs i el percentatge 
d'absentisme mensualment

Setembre Cap d'estudis Registre anual Tenir present que en els indicadors 17-18 
han demanat el % d'alumnes amb més 
d'un 10 i d'un 25% d'hores d'absències  
totals (justifcades i no justificades)

Seguiment intensiu dels 3 alumnes amb 
més d'un 25% d'absències durant el curs 
17-18 

1r, 2n i 3r trimestre Directora Disminució de les absències dels 3 casos 
d'absentisme de més d'un 25% durant el 
curs 17.-18

Dur a terme actuacions específiques amb 
aquestes famílies des de la Comissió 
Social

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.3.1.1 Consolidar la participació activa del centre en el Pla Educatiu d'Entorn de Cardedeu

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
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Presència de representants del nostre 
centre a les diferents comissions, plans, 
programes o projectes del Pla Educatiu 
d'Entorn de Cardedeu

Tot el curs Directora Com a mínim hi ha un representant del 
centre a cada comissió, pla, programa o 
projecte del Pla Educatiu d'Entorn de 
Cardedeu

Assistència a les sessions de treball del 
Grup Impulsor del Pla Educatiu d'Entorn 
de Cardedeu

Tot el curs Directora Com a mínim hem assistit al 90 % de les 
trobades

Participació en el el programa Lècxit Tot el curs Coordinadora de 
CM

Com a mínim 2 alumnes del centre han 
assistit a les sessions programades

Participació a la formació del Pla Català 
de l'Esport Escolar

Tot el curs Coordinadora del 
PCEE

Com a mínim hem assistit al 80 % de les 
trobades

Centre voluntari a la prova pilot de 10 
sessions de natació a 1r d'EP

Assistència a les sessions de treball del 
grup impulsor del projecte Art Vigent

1r i 2n trimestre Mestra de CM Com a mínim hem assistit al 80 % de les 
trobades

Participació a les sessions de treball del 
grup de l'Art Vigent

1r i 2n trimestre Mestres de 3r Valoració del projecte

Participació a la formació del projecte de 
Robòtica

2n trimestre Coordinadora de 
robòtica i TAC ?

Com a mínim hem assistit al 80 % de les 
trobades

Participació en les trobades de l'Atelier M 1r, 2n i 3r trimestre Coordinadora EI Com a mínim hem assistit al 80 % de les 
trobades

Participació del components del grup 
impulsor d'Escola Nova 21 del nostre 
centre a les diferents comissions de la 
Xarxa Local d'Escola Nova 21

1r, 2n i 3r trimestre Directora Com a mínim hem assistit al 80 % de les 
trobades

Participació en el Grup Impulsor de la 
Xarxa local d'Escola Nova 21

Tot el curs Secretària Com  a mínim hem assistit al 90 % de les 
trobades

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.3.1.2 Consolidar activitats organitzades des de l'escola, obertes a la població de Cardedeu.

Organització d'una caminada familiar: 
"Corbella&Marxa" 

2n i 3r trimestre Tutors de 6è Nombre d'inscrits a l'activitat Caminada organitzada conjuntament amb 
les famílies de 6è

Realització d'activitats conjuntes amb les 
Escoles Bressol del municipi

3r trimestre Com a mínim s'ha realitzat una activitat 
amb cada Escola Bressol Municipal

Activitats possibles: ball de bastons, 
cercavila amb capgrossos
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[1] Ens ajuden a desagregar els objectius per tal de facilitar-ne el seu seguiment i avaluació al llarg del curs escolar. Possibiliten l’especificitat i mesurabilitat 
que han de tenir els objectius anuals, per tant, han d’estar relacionats amb indicadors d’avaluació que mesurin si estem fent correctament el que hem 
acordat (grau d’aplicació, qualitat de l’execució i grau d’impacte) i si estem avançant en la millora de resultats (indicadors de progrés).

[2] Ens ajuden a desagregar els objectius per tal de facilitar-ne el seu seguiment i avaluació al llarg del curs escolar. Possibiliten l’especificitat i mesurabilitat 
que han de tenir els objectius anuals, per tant, han d’estar relacionats amb indicadors d’avaluació que mesurin si estem fent correctament el que hem 
acordat (grau d’aplicació, qualitat de l’execució i grau d’impacte) i si estem avançant en la millora de resultats (indicadors de progrés).


