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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 

Definir els objectius de la comissió que caldrà que 
treballi coordinadament amb la dinamitzadora de 
l'espai de biblioteca (AFA) 

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 

Buscar una alternativa d'activitats d'entrenament 
lector donat que hem acordat donar-nos de baixa 
del programa Glifing. 

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 

Continuar amb aquesta pràctica 

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 
metodològics i 
propostes d'activitats 
per cicles 

Consolidar els documents d'estratègies de càlcul 
als cicles, amb especial èmfasi a CM i CS 

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. 

Document en construcció que cal acabar  

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 

Possibilitar un modelatge en ap. cooperatiu pels 
mestres que s'incorporen al nostre centre  
Revisar els plans d'equip establerts al centre i 
fomentar intercanvis. 

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.  

Elaborar propostes didàctiques al laboratori que 
fomentin l'autonomia de l'alumnat en aquest 
espai. 
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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 

Acabar i consensuar els documents ja elaborats i 
els que queden pendents. 

1.1.4.2 Repensar el format de les 
sessions d'avaluació 

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

Introduir una sessió a la meitat de cada trimestre 
per fer el seguiment dels alumnes amb un pla de 
treball de millora per a l'alumnat que ho necessiti. 
Aquestes sessions han de permetre que la sessió 
trimestral d'avaluació se centri en la valoració 
d'aquest pla i de la seva actualització. 

 

 

 

 

 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. 

Avançar la introducció 
del compte personal a 
inicis de 4t. 

1.2.1.2 Reorganitzar els 
recursos digitals de 
l'escola  

Tot el curs Coordinador 
TAC 

Moodle renovat Replantejar-ne l'ús que 
en fem 

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. 

Pendent de dur a terme 
a CS 
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Estratègia: 1.3 Aplicació, revisió i/o elaboració dels projectes de centre i/o Plans d’Innovació 

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora 

1.3.1 Consolidar el projecte 
d'Educació Física "Jugar i 
conviure" 

1.3.1.1 Treballar el currículum 
d'Educació Física amb reptes 
cooperatius, jocs tradicionals i 
alternatius.  

1r, 2n i 3r 
trimestre 

Especialista 
Educació Física 

Data realització de la 
demostració dels balls i/o 
acroesport de CM i/o CS 

Revisar aspectes de 
funcionament 

1.3.1.2 Participar als "XIII Encuentros” 
a Tenerife 

2n trimestre Tutor/a 6è 
Especialista E. 
Física 

Data realització XIII 
Encuentros 

Projecte consolidat 

1.3.2 Consolidar el projecte 
Cooperar per Aprendre/ 
Aprendre a Cooperar 

1.3.2.1 Participar en intercanvis d'a. 
cooperatiu amb escoles de la zona 

2n i 3r trimestre Directora Nombre d'intercanvis Seguir potenciant 
intercanvis 

1.3.2.2 Participar al V Simpòsium 
d'Aprenentage Cooperatiu (juliol 2019) 

3r trimestre Directora Nombre de mestres 
participants al Simpòsium 

Seguir-hi col·laborant 

1.3.3 Consolidar els “Grups 
Interactius” 

1.3.3.1 Aconseguir la participació de 
les famílies en 5 sessions de GI anuals 

1r, 2n i 3r 
trimestre 

Cap d'Estudis Com a mínim s'han realitzat 
un 90% de les sessions 

Projecte consolidat 

1.3.4 Avançar amb el projecte 
d'innovació "Apadrinem el 
patrimoni"  

1.3.4.1 Actualitzar i difondre el treball 
realitzat en cursos anteriors referent a 
Sant Hilari. 

2n trimestre Cap d'Estudis Com a mínim hem actualitzat 
la web del projecte. 

Reorientar el projecte al Pla 
Educatiu d'Entorn de 
Cardedeu (PEEC) 

 

Estratègia: 1.4 Atenció de les necessitats educatives dels nostres alumnes tenint en compte la diversitat  

Objectiu 
general 

Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora 

1.4.1 Millorar 
l'atenció inclusiva de 
l'alumnat  

1.4.1.1 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 

Potenciar recursos i activitats dins l'aula que 
optimitzin la tasca de les mestres d'EE quan són dues 
mestres a l'aula. Preservar algunes hores d'atenció 
individualitzada a l'alumnat NESE. 
Fomentar la participació d'alumnat de pràctiques (TEI 
i TAPD).  
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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 

Introduir temes de reflexió a 

més de les actuacions més 

concretes. 

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?" 

Aprofitar la inèrcia que ha 

generat al Cardedeu Coeduca 

per reprendre les trobades  

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" 

Planificar 2 jornades anuals a la 

primera coordinació AFA-ED 

 

 

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  

Reactivar la comissió emocional 

en la qual es tinguin en compte, 

també, aspectes de coeducació 

i reconeixement de la diversitat. 

2.2.2 Promoure el 

reconeixement de la 

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 

1r, 2n i 3r 

trimestre 

Coordinadora 

LIC 

Com a mínim cada cicle ha 

realitzat un canvi o una 

producció artística relacionada 

Definir els objectius de la 

segona fase del projecte 

Cardedeu Coeduca en 
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diversitat societat a través de la formació "Coeduca" 

dirigida a famílies, alumnat i personal del 

centre. 

amb un dels aspectes treballats 

a la formació "Coeduca" 

coordinació amb la comissió 

emocional. 

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 

Donar continuïtat a les activitats 

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 

Aprovar el document abans del 

març de 2020. 

2.2.3.2 Revisar les NOFC 2n i 3 trimestre Directora NOFC penjades al web del 

centre 

Aprovar l'actualització de les 

NOFC en claustre. 

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 d’absències dels 3 

alumnes amb absentisme de 

més d'un 25% durant el curs 17-

18 

Seguir insistint en la prevenció 

de casos i en l'activació de 

protocols des de la COS. 

 

 

Estratègia: 2.3 Millora de la projecció del centre a Cardedeu  

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 

Vetllar per la difusió i traspàs de 

la tasca realitzada al claustre així 

com coordinar-ne accions 

conjuntes. 

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 

Reprendre aquestes activitats 

(L'indicador no s'ajusta a 

l'objectiu anual) 

 


