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1. INTRODUCCIÓ 

 

Acabat aquest segon mandat de direcció, i davant els fulls en blancs per escriure’n la 

memòria, no he pogut evitar de retrocedir al juny del 2016 i de fer un recorregut pels 

últims quatres anys de mandat. 

 

A principis del curs 16-17 recordo la sensació d'emprendre el vol després d’haver estat 4 

anys acompanyada per la Marta que, com a Cap d’Estudis em va proporcionar el suport i 

la seguretat que necessitava davant d’un repte que em feia certa basarda. Setze anys 

exercint aquest càrrec, amb professionalitat, constància, ordre, tenacitat i deixant els 

processos i els bons resultats ben documentats. Va per endavant doncs, un cop més, 

l’agraïment cap a la Marta. 

 

Acompanyada també, com a secretària, de l’Encarna, discreta, incansable, conciliadora. El 

seu suport i la seva tasca han estat sempre imprescindibles per a poder tirar endavant 

projectes com “Jugar y convivir” i de retruc “Juntos alcanzando un sueño” que ens 

defineixen i que ens han portat a fer de la cooperació un tret distintiu de la nostra escola. 

Gràcies, doncs,  un cop més. 

Acompanyada, també, de la Mireia que es va alternar en el càrrec i en la maternitat amb 

l’Encarna i que des del 2016, i malgrat la seva reducció de jornada per conciliació familiar, 

ha estat sempre al peu del canó. Entusiasta, constant, incansable, vital, discreta, puntal 

imprescindible davant decisions importants durant aquest mandat, a qui agraeixo 

profundament el suport d'aquests darrers cursos en què ens han acompanyat com a cap 

d’estudis, la Rut durant els 2 primers cursos i l’Albert els 2 últims. 

 

A la Rut li agraeixo haver pogut engegar el camí de canvi que l’equip de mestres havia ja 

decidit de fer com a escola. I vam tenir la sort de poder formar part d’Escola Nova 21 i per 

tant de poder entomar aquests canvis acompanyats d’altres escoles que també es 

trobaven en processos similars. I, sobretot, de fer pinya amb els altres centres del poble a 
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través de la Xarxa Local de Cardedeu - Les Franqueses d’EN21 i del Pla Educatiu d’Entorn 

del nostre municipi.  

Amb l’Albert, d’esperit inquiet, resolutiu, crític, amb capacitat de qüestionar i donar la 

volta a estructures i maneres d’organitzar-nos,hem avançat en definir i reorganitzar les 

idees de canvi iniciades així com en aprofundir en les estructures participatives. Gràcies 

per creure en aquest projecte i, també, per entomar amb el viatge començat, aquest gran 

repte! 

 

Penso també, en tot l’equip docent i amb el personal PAS. Sense el seu suport i la seva 

gran professionalitat aquests 4 anys de fites aconseguides, de projectes per consolidar i de 

reptes a superar no haguessin estat possibles. Moltes gràcies! 

 
Finalment agraeixo des d’aquí la tasca i la implicació de l’AFA i de les famílies de l’escola 

que amb esperit constructiu ens donen suport i ens fan arribar dubtes, neguits i/o 

agraïments que ens ajuden a millorar. 

 

Han estat 4 anys intensos, de canvis tant a nivell d’equip com de línia d’escola. Quatre 

cursos durant els quals, totes i tots junts hem fet realitat el lema que ens defineix com a 

escola: ens hem emocionat, ens hem mogut i hem après! 
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2. VALORACIÓ GLOBAL 

Els objectius marcats en el Projecte de Direcció 16-20 del qual aquesta memòria vol rendir 

comptes, desenvolupen els objectius del nostre Projecte Educatiu de Centre i s’han anat 

concretant a la Programació General Anual de cada un dels quatre cursos (16-17, 17-18, 

18-19 i 19- 20) juntament amb les estratègies, les actuacions i els indicadors per a poder-

los avaluar. 

Així doncs, aquesta memòria rendirà comptes dels indicadors d’avaluació del PEC1 i del 

PdD2 a partir de les dades extretes del SIC3 i de les memòries de la PGA4  corresponents a 

cada un dels quatre cursos escolars d'aquest període. Memòries que han partit de les 

valoracions i de les propostes de millora de l’equip docent després de reflexions 

individuals, de cicles i/o de comissions realitzades cada final de curs. 

 

Però abans de passar als indicadors del PEC i als indicadors del PdD, una valoració global 

d’aquests quatre cursos recordant esdeveniments que s’hi han produït i que han 

condicionat les actuacions d’aquest  període. 

 

El període 16-20 ha estat marcat per un conjunt de canvis metodològics dels quals l’equip 

de mestres i l’equip directiu de la nostra escola ja n’havia vist la necessitat donada la 

irrupció de les tecnologies de l’aprenentatge, de les aportacions de la neurociència i del gir 

del món laboral actual que feia imprescindible un treball competencial a les aules. 

Aquesta decisió va coincidir, a l’inici del mandat de direcció, amb l’entrada en vigor 

del Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació 

primària.  

 

D’altra banda, i per ser conseqüents amb les noves metodologies de Primària, també a 

l’Educació Infantil vam introduir canvis metodològics amb la creació de nous espais amb 

                                                      
1PEC: Projecte Educatiu de Centre 
2PdD: Projecte de Direcció 
3SIC: Sistema d’Indicadors de Centre 
4PGA: Programació General Anual  
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noves propostes d’aprenentatge: la sala Newton d’experimentació i manipulació en 

primer lloc i l’aula Banksy com espai de creació artística després. 

 

Tots aquests canvis amb la intenció que l’aprenentatge no es concretés només en les 

àrees considerades tradicionalment bàsiques sinó que incorporés totes les dimensions de 

la persona, tant les individuals com les socials, i per tant inclogués tot un conjunt de 

capacitats que afavorissin l’assoliment d’objectius personals i socials que preparessin els 

alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. 

 

Aquesta transformació ha estat possible gràcies a la implicació de tot l’equip docent de 

l’escola. Un equip compromès, motivat i responsable que ha respost amb demandes i 

participació a formacions, trobades de treball i intercanvis per reflexionar, fonamentar i 

dur a terme aquests canvis.  

 

D’altra banda, l’Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el 

procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació 

primària també ens va portar a reflexionar i consensuar una avaluació de caire 

competencial que permetés al nostre alumnat i a l’equip docent identificar les dificultats 

del procés d’aprenentatge i trobar estratègies per superar-les. 

 

Finalment el DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el 

marc d'un sistema educatiu inclusiu ens està ajudant a posar ordre al canvi de mirada 

referent a l’atenció a la diversitat que l’escola ja havia començat a fer.  

 

No podem oblidar, però, que tot aquest procés s’ha dut a terme amb la pèrdua d’un grup 

d’Educació Infantil i, per la resta, amb la majoria de nivells a 50 o més alumnes.  

Amb una diversitat d’alumnat que ha anat variant i, que no sempre podem acollir com ens 

agradaria fer-ho.  

La nostra escola creu fermament, i ho ha demostrat amb activitats i actuacions concretes, 

que la diversitat ens enriqueix a tots i totes. Però ens calen recursos humans que ajudin a 
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fer possible la qualitat de l’acollida d’aquesta diversitat. I amb els recursos actuals, 

malgrat que fem tot allò que està a les nostres mans, ens adonem que no podem arribar 

allà on voldríem. 

 

Finalment, aquest últim curs, s’ha vist fortament condicionat pel tancament de centres 

educatius per la Covid 19. Un tancament que ens ha obligat a reinventar l’escola, tant a 

nivell organitzatiu i de  metodologia, com de relació amb les famílies i alumnat. 

 

Sabem que ha estat una situació generalitzada, imprevista i d’un abast que a l’inici 

d’aquest curs no ens haguéssim pogut imaginar de cap manera  i que ens ha deixat amb 

un regust amarg al final del mandat. 
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3. VALORACIÓ DELS INDICADORS DE PROGRÉS DEL PEC 

 

El PdD 16-20 desenvolupa, per aquest període, els objectius del PEC. Per tant, en aquesta   

memòria ens cal rendir comptes en funció dels indicadors de progrés que hi consten: 

 Context: Participació de les famílies.  

Indicador: Grau de participació de les famílies en els grups interactius.  

 Resultats: Superació de les proves d’avaluació diagnòstica de 3r i de competències. 

bàsiques de 6è. 

Indicador: Taxa d’alumnes que superen les competències bàsiques. 

 Recursos: Ús de l’aula virtual /pàgina web. 

Indicador: Ús de l’aula virtual.  

 Processos:  

 D’aula: Assistència a les entrevistes amb els tutors/es. 

Indicador:  % d’assistència a les entrevistes amb els tutors/es. 

 De centre: Acollida de nous professionals. 

Indicador: Grau de satisfacció de l’acollida de nous professionals. 

 

Context: Participació de les famílies.  

Indicador: Grau de participació de les famílies en els grups interactius   

Durant aquests 4 anys hem pogut constatar com la participació de les famílies s’ha vist 

consolidada donat que la seva participació a l’activitat de “Grups interactius” (sorgida 

després del projecte d’intercanvi de bones pràctiques educatives, “Juntos alcanzando un 

sueño” amb l’escola Maestra Caridad Ruiz de Sanlúcar de Barrameda a Cádiz) possibilita 

l’organització de 5 activitats anuals.  Això vol dir que per cada una de les 5 activitats anuals 

que organitza cada grup-classe, comptem amb un mínim de 4 familiars de l’alumnat 

voluntari que les fan possible. 

D’altra banda, més endavant, a partir dels objectius del PdD reprendré el 

desenvolupament de la participació de les famílies al llarg del mandat que s’ha concretat 

en diferents objectius anuals a les PGA corresponents, i que en alguns casos, hem de 

continuar impulsant. 



MEMÒRIA DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ  16-20 Gemma Vilaplana i Hortensi 

8 

 

Resultats: Superació de les proves d’avaluació diagnòstica de 3r i de competències 

bàsiques de 6è.  

Indicador: Taxa d’alumnes que superen les competències bàsiques. 

Les proves d’avaluació diagnòstica només s’han dut a terme a la nostra escola durant els 

cursos 16-17 i el 17-18. Per tant no podem fer una anàlisi de progrés amb els seus 

resultats. 

Sí que el podem fer, però, amb els resultats de les proves de les Cb de 6è dels 3 últims 

cursos donat que aquest curs, han estat anul·lades a causa de la Covid 19. 

Segons les dades extretes dels SIC els índexs de l’alumnat que han superat les 

competències són els següents: 
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Els resultats d’aquestes proves ens indiquen que a la nostra escola superem totes les 

competències i  mantenim una mitjana per sobre del 85% en els últims 3 cursos.   

 

I si a més, tenim en compte l’índex elaborat a partir dels resultats de les proves internes i 

externes, el rendiment acadèmic de la nostra escola es manté, durant els últims 3 cursos 

entorn  d’un 92%. Un resultat, doncs, que creiem molt satisfactori. 

 

 

 

Recursos: Ús de l’aula virtual /pàgina web.  

Indicador: Usuaris inscrits a la pàgina web. 

El curs 18-19 donades les circumstàncies d’una davallada en l’ús del moodle per part de 

les tutories i de les famílies vam realitzar una enquesta amb l’alumnat de cicle superior. 

Les respostes  ens va fer adonar que l’entorn moodle els resultava molt poc atractiu i  

dinàmic i que dificultava la participació i la interacció entre l’alumnat. L’impuls a la GSUITE 

que havíem iniciat el curs anterior resultava ser un entorn molt més agradable, còmode i 

amb moltes possibilitats didàctiques tant per a l’equip docent com per a l’alumnat i a 

nivell administratiu.  

És per això que actualment, ja no fem servir l’aula virtual (moodle) i hem seguit treballant 

per ampliar, millorar i  hem apostat per utilitzar les eines telemàtiques que ens ofereix 
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Google Apps for Education (correu, drive, classroom, Meet, etc.) a partir del nostre domini 

d’escola. 

De totes maneres, si que durant aquests últims quatre cursos, hem renovat, organitzat i 

actualitzat sistemàticament la nostra web de l’escola (Nodes), la qual ha esdevingut el 

principal mecanisme de comunicació del centre amb les famílies. 

També hem incentivat la subscripció de les famílies als butlletins de la web de cada nivell 

per tal que rebin per email les notícies que hi pengem. Sabem que actualment 297 

famílies estan inscrites a la nostra web. Com que el nostre centre compta 308 famílies, 

tenim un 96 % de famílies inscrites a la web. 

Creiem a més, que l’organització a conseqüència del tancament de centres per la Covid 

19, ha ajudat a reforçar la importància d’aquesta inscripció. 

D’altra banda, aquest curs 19-20, hem activitat un compte de notificacions a Telegram on 

s’hi redirigeixen les notícies de la pàgina web de l’escola en un format més visual i 

immediat en el qual comptem amb 130 subscripcions que representen 42 % de famílies de 

l’escola. 

 

Processos d’aula: Assistència a les entrevistes amb els tutors/es.  

Indicador:  % d’assistència a les entrevistes amb els tutors/es. 

El  nostre PEC ens defineix com a escola participativa. També estableix que la col·laboració 

família-escola s’afavoreix mitjançant els canals de comunicació establerts: entrevistes, 

reunions, agenda a partir de 3r d’EP, celebracions...  

Durant aquests últims cursos el 100% de les famílies han assistit a les entrevistes amb el 

tutor/a del seu fill/a. Aquest indicador ens permet, doncs, constatar l’alt grau d’implicació 

de les famílies del nostre centre en l’evolució i el seguiment dels aprenentatges del nostre 

alumnat. 
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De centre: Acollida de nous professionals.  

Indicador: Grau de satisfacció de l’acollida de nous professionals. 

Del contacte i seguiment dels mestres i altres professionals (TEEI5,  Aux. EE6) sabem que 

els professionals que s’incorporen de nou al centre se senten ben acollits. 

De fet, actualment estem revisant el Pla d’Acollida que contempla aquest aspecte que ja 

teníem establert des de fa molts cursos. Aquesta revisió ens ha de permetre deixar 

establert el mecanisme que ens faciliti tenir una valoració més acurada d’aquest indicador 

a través d’un qüestionari de satisfacció per respondre al cap d’un mes de la incorporació al 

centre o bé en el moment que se’n vagin si la seva assignació a la nostra escola és de 

menys d’un mes. 

  

                                                      
5TEEI: Tècnic/a Especialista Educació Infantil 
6 Aux EE: Auxiliar d'Educació Especial 



MEMÒRIA DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ  16-20 Gemma Vilaplana i Hortensi 

12 

4. VALORACIÓ DELS INDICADORS DE PROGRÉS DEL PdD 

Els objectius generals contemplats al PdD 16-20, són els establertes pel Departament 

d’Educació: 

1. Millora dels resultats educatius. 

2. Millora de la cohesió social. 

Cadascun d’aquests 2 objectius, ha comptat pel període 16-20 amb les següents línies 

estratègiques:  

1. MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS 

1.1 Revisió de la línia pedagògica de centre per a la millora de l’aprenentatge 
competencial de l’alumnat 
1.2 Actualització l’ús de les noves tecnologies de l’aprenentatge i de la 
comunicació 

1.3 Aplicació, revisió i/o elaboració dels projectes de centre i/o Plans d’Innovació 

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

2. MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL 

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

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

2.3 Millora de la projecció del centre a Cardedeu 

 

Aquestes línies estratègiques han comptat amb diferents objectius anuals a cadascuna de 

les 4 PGA del mandat.  

En les pàgines següents, presentarem les graelles de cada estratègia i a partir dels seus 

indicadors i dels objectius anuals que consten a la PGA (afegint, si cal, aquells que malgrat 

no ser-hi explícits han format part del curs escolar corresponent) en farem la seva 

valoració. 
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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 (PdD) OBJECTIUS ANUALS (PGA) VALORACIÓ 

1.1.1. Introduir activitats 
significatives en 
l’àmbit lingüístic 

Curs 16-17: 
1.1.1.1 Participar al premi Sambori de narrativa 
1.1.1.2 Realitzar sessions per skype en castellà a 6è amb les escoles de 

Tenerife i Sanlúcar de Barrameda 
1.1.1.3 Participar en el projecte europeu eTwinning en llengua anglesa 
1.1.1.4 Intercanviar emails en anglès a 6è amb una escola de Varsòvia 
1.1.1.5 Formalitzar els tràmits necessaris per acollir durant  el curs 17-18 

auxiliars de conversa en anglès 
1.1.1.6 Revisar les activitats del Pla Lector 
 
Curs 17-18: 
1.1.1.1 Redissenyar la funció, el fons i la forma de la biblioteca del 

centre. 
1.1.1.2  Millorar la comprensió lectora de l'alumnat (comissió de llengua) 
1.1.1.3 Consolidar el treball d'entrenament lector amb el projecte Glifing 
 
Curs 18-19: 
1.1.1.1 Redissenyar la funció, el fons, la forma i l'ús de la biblioteca del 
centre. 
1.1.1.2 Consolidar l'entrenament lector a 1r, 2n i 3r 
1.1.1.3 Augmentar les propostes d'expressió escrita 
 
Curs 19-20: 
1.1.1.1 Establir la funció, el fons, la forma i l'ús de la biblioteca del centre 

i dur-lo a la pràctica. 
1.1.1.2 Organitzar el treball de la dimensió literària del centre 
1.1.1.3 Consolidar les propostes d'activitats d'expressió escrita 

Vam fer uns primers passos per formar part 
d’un eTwinning  però no hem acabat 
d’aconseguir que el projecte es consolidi al 
nostre centre. Els bons resultats a les CB de 6è, 
en aquest cas, son un fre per a tirar-lo 
endavant. Hem avançat en intercanvis per 
carta i per email en anglès amb les escoles 
participants als Encuentros de 6è.  
 
Respecte l’expressió escrita en català hem 
aconseguit consolidar el treball sistemàtic 
d’aquesta dimensió. 
 
Pel què fa a la comprensió lectora, estem 
satisfets de la renovació aconseguida a la 
biblioteca i de la nova orientació que sabem 
que l’alumnat valora. Cal reprendre aquest 
projecte per acabar-lo de consolidar.  
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1.1.2. Enriquir 
competencialment 
les activitats de 
l’àmbit matemàtic 

Curs 16-17: 
1.1.2.1 Avançar en el treball de la resolució de problemes matemàtics a 
partir de l'ampliació de les diferents tipologies de problemes per cada 
nivell 
1.1.2.2 Introduir activitats matemàtiques manipulatives amb multibases 
de colors 
1.1.2.3 Enriquir les propostes de racons matemàtics 
 
Curs 17-18: 
1.1.2.1 Introduir l'ús de reglets multibases de colors per treballar les 
operacions bàsiques (comissió matemàtica 
1.1.2.2 Consolidar els racons matemàtics a EP 
 
Curs 18-19: 
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. 
 
Curs 19-20: 
1.1.2.1 Consolidar la línia d'escola referent a la metodologia de 
l'aprenentatge de l'àmbit matemàtic 

Hem fet Formació Interna de Centre per a 
poder coordinar i sistematitzar aquest canvi 
metodològic. 
Hem explicat i compartit aquest canvi amb les 
famílies a les reunions d’inici de curs i també 
amb una sessió de “Fem un cafè matemàtic”, 
un espai on els vam mostrar exemples 
d'activitats  i els vam convidar a experimentar 
amb les matemàtiques. 
Aquest és un objectiu que no podem donar per 
consolidat i, per tant, en proposarem la 
continuïtat en el nou projecte de direcció. 
 

1.1.3. Definir una línia 
d’escola amb un 
enfocament 
globalitzat a l’àrea 
de medi 

Curs 16-17: 
1.1.3.1 Avançar en el disseny i seqüenciació d'unitats didàctiques 
d’enfocament globalitzat (projectes, investigacions, experimentació, 
aprenentatges basats en problemes, etc) a l'àmbit de coneixement del 
medi 
1.1.3.2 Formar-nos com a centre per a poder adequar la programació de 
l'àmbit de medi al Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels 
ensenyaments de l'educació primària 

 
Curs 17-18: 
1.1.3.1 Sistematitzar, en tots els nivells i per a cada projecte de medi, 
activitats lingüístiques, matemàtiques i artístiques 

Hem avançat en l’adequació de l'àrea de medi a 
les noves directrius del Decret 119/2015. 
Referent a la  globalització i l'aprenentatge 
cooperatiu, dues metodologies que formen part 
del nostre PEC, tenim el camí ben marcat però 
creiem que encara hem de continuar avançant. 
Referent a l’experimentació, hem aconseguit 
els objectius que ens proposaven amb l’aula 
Newton d’Infantil però amb el nostre laboratori 
no hem trobat la manera d’organitzar-nos i 
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1.1.3.2 Augmentar el nombre d'activitats d'experimentació 
 
Curs 18-19: 
1.1.3.1 Organitzar el treball globalitzat de P3 a 6è 
1.1.3.2 Augmentar les activitats d'aprenentatge cooperatiu 
1.1.3.3 Augmentar el nombre d'activitats d'experimentació a EP 
 
Curs 19-20: 
1.1.3.1 Revisar el treball globalitzat de P3 a 6è 
1.1.3.2 Consolidar la línia d'escola referent a l'Aprenentatge Cooperatiu 
1.1.3.3 Redissenyar les propostes didàctiques d'experimentació per tal 
que fomentin l'autonomia de l'alumnat 
 

rendibilitzar aquest espai. Ens sembla que 
impulsar  un projecte d’aula STEAM ens podria 
ajudar en aquest camí. Per això hem presentat 
una candidatura a la Beca Carles Capdevila 
encaminada a aconseguir fons per la creació 
d’aquesta aula.  
 

1.1.4. Potenciar 
l'avaluació 
formativa i la seva 
funció 
competencial 

 

Curs 16-17: 
1.1.4.1 Aconseguir una avaluació competencial amb la modificació dels 
fulls de registre de seguiment sistemàtic de l'alumnat de Primària 
1.1.4.2 Aconseguir una avaluació competencial amb la modificació dels 
informes d'avaluació trimestral de l'alumnat de Primària 
 
Curs 17-18: 
1.1.4.1 Revisar el registre sistemàtic de seguiment de l'alumnat 
1.1.4.2 Millorar els ítems dels informes d'avaluació 
 
Curs 18-19: 
1.1.4.1 Revisar els criteris d'avaluació 
1.1.4.2 Repensar el format de les sessions d'avaluació 
 
Curs 19-20: 
1.1.4.1 Establir els criteris d'avaluació de centre 
1.1.4.2 Millorar els processos de seguiment de l'alumnat 
 

L’entrada en vigor, a principis del mandat de 
direcció, de l’Ordre ENS/164/2016, de 14 de 
juny, per la qual es determinen el procediment 
i els documents i requisits formals del procés 
d’avaluació en l’educació primària ha implicat 
espais de debat i de reflexions i consensos 
referents a l’avaluació.  
 
Hem renovat els documents de registre de les 
sessions d’avaluació i hem aconseguit millorar 
els processos de seguiment de l'alumnat. 
 
Però hem de continuar treballant els criteris 
d’avaluació i les accions que se’n deriven per 
aconseguir que l’equip docent i les famílies  
canviem la mirada i l’avaluació esdevingui 
finalment  formativa i formadora.  
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1.1.5. Afavorir el treball 
amb xarxa en 
diferents àmbits, 
tasques de gestió 
o centres 

Curs 16-17: 
1.1.5.1 Afavorir la reflexió conjunta i la proposta d’actuacions de millora 
de les mestres d'EE, el coordinador informàtic i de les mestres d'EI amb el 
professorat d’altres centres 
1.1.5.2 Facilitar al professorat l’accés a la informació pedagògica que els 
pugui ser d’utilitat de manera estructurada i seleccionada 
1.1.5.3 Facilitar al professorat l’accés i la utilització dels recursos 
pedagògics que facilitin el procés d’ensenyament i aprenentatge 
 
Curs 17-18: 
1.1.5.1 Afavorir la reflexió conjunta i la proposta d’actuacions de millora 
de les mestres d'EE, el coordinador informàtic i de les mestres d'EI amb el 
professorat d’altres centres 
 
Curs 18-19: 
1.1.5.1 Afavorir la reflexió conjunta i la proposta d’actuacions de millora 
de les mestres d'EE, el coordinador informàtic i de les mestres d'EI amb el 
professorat d’altres centres 
 
Curs 19-20: 
1.1.5.1 Afavorir la reflexió conjunta i la proposta d’actuacions de millora 
de les mestres d'EE, el coordinador informàtic i de les mestres d'EI amb el 
professorat d’altres centres 
 

Les mestres d’EE, el coordinador informàtic i les 
mestres d’EI han participat en els seminaris 
organitzats pel CRP a partir dels quals hem 
pogut avançar en: 
 Mestres EE: presentació del DUA en 

claustre, xerrada-taller sobre TEA en 
claustre 

 Coordinadors informàtics: introducció de la 
robòtica a CM i CS, creació d’un projecte 
d'aprenentatge servei de municipi amb la 
participació d’instituts i escoles, renting  de 
chromebooks 

 Infantil:  intercanvis amb l’alumnat de P4 
de l’escola Granés, noves propostes als 
espais d’infantil  

 

INDICADORS DE PROGRÉS: 

Mantenir els bons resultats aconseguits els 
últims 4 cursos, augment al llarg dels 4 
anys, del 5% dels alumnes que milloren en 
comprensió lectora a les Cb de 6è 
 
 
 

VALORACIÓ: 

Els resultats del les proves de Cb de 6è, referent a la dimensió  de comprensió lectora, dels 
últims cursos són els següents: 
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Resultats curs 16-17 
 

: 
Resultats curs 17-18 
 

 
Resultats curs 18-19 
Són  per tant uns resultats que es troben per sobre de la mitjana de Catalunya. A més 
constatem que hem augmentat de 22’4 a 40,4 el % d’alumnes que superen aquesta dimensió 
amb un nivell molt alt i hem disminuït el % d’alumnes que no el superen de 14’3% a 8,5%. 
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OBJECTIU 1.  MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS 

ESTRATÈGIA 1.2 Actualització de l’ús de les noves tecnologies de l’aprenentatge i de la comunicació 

OBJECTIU GENERAL   

(PdD) 

OBJECTIUS ANUALS  (PGA) VALORACIÓ 

1.2.1 Ampliar l’ús de les 
TIC com a mitjà de 
comunicació entre la 
comunitat educativa 

Curs 16-17: 
1.2.1.1 Facilitar l'ús de documents compartits per fer treballs cooperatius 
en l'àmbit de medi a Cicle Superior amb la creació d’un compte de correu 
electrònic 
1.2.1.2 Afavorir l'ús de les eines Google docs per part dels alumnes i 
mestres 
1.2.1.3 Millorar la comunicació amb les famílies facilitant la subscripció als 
butlletins de la nova web 
1.2.1.4 Millorar la difusió i la projecció de les activitats del nostre centre a 
partir de la renovació de la nostra web 
 
Curs 17-18: 
1.2.1.1 Augmentar el nombre de subscripcions al web de centre 
 
Curs 18-19: 
1.2.1.1 Augmentar l'ús de recursos digitals 
1.2.1.2 Reorganitzar els recursos digitals de l'escola 
 
Curs 19-20: 
1.2.1.1 Reorganitzar l'ús dels recursos digitals a l'escola 

Aquest objectiu ha estat assolit. El tancament 
del centre per la Covid 19, ha accelerat l’ús de  
la web com a via de comunicació de l’escola 
cap a les famílies.  
 

1.2.2 Incrementar l’ús de 
les TAC en les activitats 
d’aprenentatge dels 

Curs 16-17: 
1.2.2.1 Usar les TIC per a millorar les habilitats lectores dels nostres 
alumnes a partir de la introducció del mètode Glifing 

Hem avançat donada introducció de correus 
electrònics personals i del  classroom a CS. La 
Covid 19 ens ha obligat a introduir amb 
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diferents àmbits 1.2.2.2 Incrementar les activitats amb iPads 
 
Curs 17-18: 
1.2.2.1 Millorar les activitats i l'ús de l'aula virtual 
 
Curs 18-19: 
1.2.2.1 Introduir la robòtica i altres recursos tecnològics a EP 
 
Curs 19-20: 
1.2.2.2 Promoure un ús responsable dels recursos digitals del centre 
1.2.1.3 Consolidar la introducció a la robòtica 

urgència, l’ús de correus electrònics i l’ inici 
classroom a CM amb la col·laboració 
imprescindible de les famílies CM. Ens haurem 
de marcar com a objectiu pel proper mandat la 
introducció a l’inici de curs, d’aquestes eines a 
CM i avançar-nos a un possible rebrot d’aquest 
virus o a l’arribada d’un altre que ens porti a 
una situació com la que estem vivint 
actualment, durant la qual l’ús d'aquestes 
eines ha estat imprescindible. 

INDICADORS DE PROGRÉS: 
  

Percentatge d’entrades al Moodle. 
Ús del drive per part dels alumnes. 
 
Ús de les competències metodològiques en la vida diària. 
 
Canvis en les rutines diàries.  
Incorporació de les TIC a la pràctica docent, en el treball dels alumnes 
i en l’àmbit familiar. 

VALORACIÓ: 
 
Durant el 3r trimestre del curs 19-20, un 95% de l’alumnat de CM i CS 
ha utilitzat el drive i ha fet el retorn de tasques amb  classroom.  
 
El nombre de dispositius per a ús de l’alumnat s’ha ampliat amb 45 
chromebook donat que els 45 iPad’s no eren suficients  per poder 
donar resposta a les demandes d’ús donat l’augment de propostes 
d’activitats 
 
Hem pogut copsar el grau d’impacte d’aquest objectiu,  amb les 
propostes d'activitats per part del professorat a través de les TIC i de 
les respostes d’alumnat i famílies a aquestes demandes. La situació 
de confinament per la Covid 19 ens ha obligat a  incorporar aquestes 
eines.   
Amb aquesta experiència, ens proposem valorar i millorar aquells 
aspectes que no han acabat de funcionar per millorar-los si es torna a 
produir una situació semblant.  
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OBJECTIU 1. MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS 

ESTRATÈGIA 1.3 Aplicació, revisió i/o elaboració dels projectes de centre i/o Plans d’Innovació 

OBJECTIU GENERAL  (PdD) OBJECTIUS ANUALS (PGA) VALORACIÓ 

1.3.1 Continuar el projecte 
“Jugar i conviure” i els 
“Encuentros” de 6è” 

Curs 16-17: 
1.3.1.1 Treballar amb reptes cooperatius, jocs tradicionals i alternatius 

l’Educació Física en el marc del projecte “Jugar y convivir” 
1.3.1.2 Participar als "XI Encuentros” a Valladolid 
 
Curs 17-18: 
1.3.1.1 Treballar amb reptes cooperatius, jocs tradicionals i alternatius 

l’Educació Física en el marc del projecte “Jugar y convivir” 
1.3.1.2 Participar als "XII Encuentros” a Cádiz 
 

Curs 18-19: 
1.3.1.1 Treballar amb reptes cooperatius, jocs tradicionals i alternatius 

l’Educació Física en el marc del projecte “Jugar y convivir” 
1.3.1.2 Participar als "XIII Encuentros” a Tenerife 
 
Curs 19-20: 
1.3.1.1 Promoure el currículum d'Educació Física amb reptes cooperatius, 

jocs tradicionals i alternatius. 
1.3.1.2 Repensar i participar als "XIV Encuentros” a Madrid 

Aquest és un projecte que forma part del PEC 
i que ens defineix com a escola. 
Té una vessant interna que hem anat 
actualitzant i millorant amb la introducció de 
propostes inclusives i d’intercanvi amb 
entitats del municipi (esport inclusiu amb 
l’Associació Amics d’en Biel, handbol 
compartit amb l’equip d’esport adaptat  del 
Club d'Handbol de Cardedeu. 
I té una vessant externa en la qual compartim 
el projecte i la cloenda del projecte a 6è amb 
escoles d’altres comunitats autònomes.  En 
aquest sentit el curs passat es va valorar que 
el projecte havia anat canviant durant els 13 
anys d’existència i havia arribat en un punt on 
calia reflexionar sobre la seva orientació. 
Malauradament aquest curs no hem pogut 
dur-lo a terme. Caldrà reprendre’l el curs que 
ve.  
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1.3.2 Avançar el projecte 
Cooperar per Aprendre/ 
Aprendre a Cooperar 

Curs 16-17: 
1.3.2.1 Augmentar les propostes d'activitats cooperatives a partir de les 

propostes de la comissió 
1.3.2.2 Participar al III Simpòsium d'Aprenentage Cooperatiu (juliol 2017 a 

Mallorca) 
 
Curs 17-18: 
1.3.2.1 Participar a les IV Jornades Catalanes d'Aprenentatge Cooperatiu 

(juliol 2018 a Sant Esteve de Palautordera) 

Curs 18-19: 
1.3.2.1 Participar en intercanvis d'a. cooperatiu amb escoles de la zona 
1.3.2.2 Participar al V Simpòsium d'Aprenentage Cooperatiu (juliol 2019 a 

Saragossa) 
 
Curs 19-20: 
1.3.2.1 Promoure la formació i l'intercanvi d'experiències sobre el treball 

cooperatiu 
1.3.2.2 Participar V Jornades Catalanes d'Aprenentatge Cooperatiu (juliol 

2020 La Granada del Penedès) 

Un altre dels projectes que ens defineixen 
com a centre. Valorem positivament la 
participació a les Jornades i Simposiums i els 
intercanvis fets amb escoles de la zona. 
 
Aquest darrer curs, l’organització i les 
trobades de la comissió d'Aprenentatge 
Cooperatiu han facilitat avançar en la 
sistematització dels Plans d’equip i diaris de 
sessions. 
Hem participat també al seminari del MEM a 
Infantil i Primària i a la Xarxa Khelidôn de la 
UVic.      
 

1.3.3 Consolidar els 
“Grups Interactius” 

Curs 16-17: 
1.3.3.1 Aconseguir la participació de les famílies en 2 sessions de GI cada 
trimestre 
 
Curs 17-18: 
1.3.3.1 Aconseguir la participació de les famílies en 5 sessions de GI anuals 
 
Curs 18-19: 
1.3.3.1 Aconseguir la participació de les famílies en 5 sessions de GI anuals 
 
Curs 19-20: 
1.3.3.1 Consolidar la participació de les famílies en les sessions de Grups 
Interactius 

Hem consolidat aquesta activitat al llarg dels 
4 cursos.  El grau de satisfacció de les famílies 
i del professorat, així com de l’alumnat que hi 
participa és molt positiu. 
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1.3.4 Elaborar un projecte 
per potenciar  activitats 
sensorials, motrius  i 
d’experimentació a 
l’Educació Infantil 

Curs 16-17: 
1.3.4.1 Possibilitar activitats sensorials i de descoberta creant una aula 
d'experimentació (aula Newton) 
1.3.4.2 Possibilitar activitats motrius a l'aula de psicomotricitat convertida 
en un "atelier" psicomotriu 
 
Curs 17-18: 
1.3.4.1 Possibilitar activitats de creació artística creant una aula de plàstica 
(Aula Banksy) 
1.3.4.2 Augmentar les propostes d’espais amb la creació d’un espai de 
disfresses 
 
Curs 18-19: 
1.3.4.1 Crear una estructura d’espais a Infantil (joc simbòlic, aula Newton, 
aula Banksy i aula de psicomotricitat) 
 
Curs 19-20: 
1.3.4.1 Augmentar  les propostes d’espais a E.  Infantil  

Aquest és un objectiu aconseguit, amb una 
bona progressió i ben consolidat. Però no el 
podem donar per tancat ja que cal anar 
actualitzant constantment perquè tingui 
sentit. 

INDICADORS DE PROCÉS: 
 
Grau d’aplicació 
Nombre de sessions de grups interactius fetes 
 
Grau de qualitat 
Grau satisfacció participants als grups interactius 
 
Grau d’impacte 
Nombre de voluntaris a les activitats de grups interactius 
Nombre de presentacions jornades CA/AC 

VALORACIÓ: 
 
Hem aconseguit fer 5 sessions per curs i grup-classe. 
Dels qüestionaris que passem a les famílies a finals de 2n i a finals de 6è i de 
les converses de tancament de les activitats, podem concloure que el grau de 
satisfacció dels participants (professorat, alumnat i famílies)  als GI és alt. 
 
La mitjana de nombre de voluntaris és suficient per dur a terme aquesta 
activitat .  Cal remarcar  que a Infantil solem tenir més voluntaris i voluntàries 
de les previstes i a CS, a vegades, és més complicat.  
Cada curs hem presentat i compartit, com a mínim una activitat d’Infantil i 
una de Primària a les jornades i simposiums del Projecte Cooperar per 
Aprendre/ Aprendre a Cooperar de l’UVIC. 



MEMÒRIA DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ  16-20 Gemma Vilaplana i Hortensi 

23 

 
 
 

OBJECTIU 1. MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS 

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

OBJECTIU GENERAL (PdD) OBJECTIUS ANUALS (PGA) VALORACIÓ 

1.4.1.Millorar l'atenció 
inclusiva de l'alumnat 

Curs 16-17: 
1.4.1.1 Millorar l'atenció a la diversitat organitzant els agrupaments 
d'alumnes de forma heterogènia 
 
Curs 17-18: 
1.4.1.1 Reorganitzar el suport per atendre la diversitat contemplant 
diferents agrupaments d'atenció dins l'aula 
 
Curs 18-19: 
1.4.1.1 Consolidar els suports per atendre la diversitat contemplant 
diferents agrupaments d'atenció dins l'aula 
 
Curs 19-20 
1.4.1.1 Consolidar l'organització d'espais, temps i activitats d'atenció a 
la diversitat 
1.4.1.2. Promoure l'ús del Disseny Universal de l'Aprenentatge en les 
programacions d'aula 

L’entrada en vigor delDECRET 150/2017, de 17 
d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en 
el marc d'un sistema educatiu inclusiu ens va 
suposar buscar un canvi de mirada referent a 
l’atenció a la diversitat. 

Hem iniciat la reflexió i petites càpsules 
formatives internes de centre sobre eEls DUA 
(dissenys universals d'aprenentatge) i la seva 
generalització en les activitats d’aula. Caldrà 
però continuar treballant en aquesta línia que 
no ha quedat consolidada. 

 

1.4.2 Planificar i atendre la 
diversitat 

Curs 16-17: 
1.4.2.1 Sol·licitar assessorament metodològic, recursos i materials 
d'ensenyament/ aprenentatge en cas d'alumnat nouvingut que ho 
requereix 
1.4.2.2 Actuar coordinadament amb el Cdiap, Cesmij, Montserrat 
Montero, Esmec, pediatria i altres especialistes que atenen alumnat del 
centre. 

Aquestes coordinacions són bàsiques i 
imprescindibles per poder atendre la diversitat. 

 
Caldrà continuar-les i fer les gestions 
pertinents per a poder aconseguir més 
recursos humans donat que els canvis en la 
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1.4.2.3 Sol·licitar assessorament a l'EAP per afavorir la inclusió de tot 
l’alumnat i en especial la dels alumnes amb NEE i alumnat nouvingut 
1.4.2.4 Millorar la coordinació d'accions referents a l'absentisme amb SS 
notificant el registre mensual dels alumnes amb faltes d'assistència 
reiterades a la Comissió social del centre 
 
Curs 17-18: 
1.4.2.1 Actuar coordinadament amb el Cdiap, Cesmij, Montserrat 
Montero, Esmec, pediatria i altres especialistes que atenen alumnat del 
centre. 
 
Curs 18-19: 
1.4.2.2 Actuar coordinadament amb el Cdiap, Cesmij, Montserrat 
Montero, Esmec, pediatria i altres especialistes que atenen alumnat del 
centre. 
 
Curs 19-20: 
1.4.2.2 Actuar coordinadament amb el Cdiap, Cesmij, Montserrat 
Montero, Esmec, pediatria i altres especialistes que atenen alumnat del 
centre. 
 

tipologia de l’alumnat del centre no ens 
permet atendre aquesta diversitat com ens 
sembla que caldria atendre-la. 
 

INDICADORS D’APLICACIÓ: 
 
Document elaborat amb les línies definides. 

VALORACIÓ:  
 
Aquest document no està tancat.  
Per això caldrà reprendre aquest objectiu. 
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OBJECTIU 2. MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL 

ESTRATÈGIA 2.1 Increment de  la participació de tots els membres de la comunitat educativa 

OBJECTIU GENERAL (PdD) OBJECTIUS ANUALS (PGA) VALORACIÓ 

2.1.1  Consolidar i 

promoure la participació 

de l’alumnat al centre 

Curs 16-17: 
2.1.1.1 Millorar la presa de decisions en les assemblees de centre, acordant 
a priori temes comuns per a les assemblees d'aula 
2.1.1.2 Organitzar una assemblea de centre mensual fixant un calendari de 
les assemblees de delegats de centre 
 
Curs 17-18: 
2.1.1.1 Consolidar el funcionament de les assemblees d'aula i de centre 
 
Curs 18-19: 
2.1.1.1 Deixar establert el funcionament de les assemblees d'aula i de 
centre 
 
Curs 19-20: 
2.1.1.1 Fer constar a les NOFC el funcionament de les assemblees d'aula i 
de centre 
 

Hem aconseguit consolidar la realització 

mensual d’una assemblea d’escola que es 

coordina amb les d’aula i hem sistematitzat l’ús 

dels materials i documents de recollida i presa 

de decisions. Aquesta organització consta a les 

NOFC. 
Promoure la democràcia participativa a l’escola 

està sent una eina d’un potencial enorme que 

podem millorar. Caldrà reforçar la importància, 

la vehiculació de canvis factibles i les evidències 

clares que incentivin encara més la participació 

de les tutories i de les iniciatives que l’alumnat 

consideri que acordem promoure. 

 

2.1.2  Potenciar  nous 

espais de  comunicació i 

complicitat amb les 

Curs 16-17: 
2.1.2.1 Aconseguir un apropament amb les famílies creant el nou espai: 
Fem un cafè? 
2.1.2.2 Millorar la relació amb l'AMPA establint espais de trobada mensuals 
 

Hem aconseguit incrementar la participació de 

les famílies al llarg d’aquests quatre anys però 

encara hi veiem marge de millora. Ens imaginem 
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famílies 

 

Curs 17-18: 
2.1.2.1 Aconseguir un espai distès de reflexió de temes d'interès per les 
famílies: "Fem un cafè" 
2.1.2.3 Aconseguir la realització d'activitats o projectes oberts a les famílies 
i organitzats conjuntament amb l'AMPA 
 
Curs 18-19: 
2.1.2.1 Augmentar la participació de les famílies als espais de reflexió 
2.1.2.2 Consolidar la realització d'activitats o projectes oberts a les famílies 
organitzats conjuntament amb l'AFA 
 

Curs 19-20: 
2.1.2.1 Augmentar la participació de les famílies als espais de reflexió 
2.1.2.2 Consolidar la realització d'activitats o projectes oberts a les famílies 
organitzats conjuntament amb l'AFA. 

espais de participació molt més representatius 

on poder abordar aspectes pedagògics que són 

rellevants del moment o de les etapes concretes 

de l’alumnat. Les darreres trobades de Cardedeu 

Coeduca, la  reforma de la biblioteca i la 

formació/taller en metodologia matemàtica ens 

han donat embranzida i energia per seguir 

promovent aquests espais. 

2.1.3  Replantejar  els 

espais de reflexió i presa 

de decisions sobre la 

pràctica docent 

Curs 16-17: 
2.1.3.1 Facilitar la presa de decisions amb l'organització de 4 comissions 
pedagògiques: àmbit lingüístic, àmbit matemàtic, educació emocional i 
aprenentatge cooperatiu 
2.1.3.2 Afavorir la cohesió de grup de l'equip docent, realitzant activitats 
lúdiques trimestrals 
 
Curs 17-18: 
2.1.3.1 Facilitar la presa de decisions amb el funcionament de 4 comissions 
pedagògiques: àmbit lingüístic, àmbit matemàtic, educació emocional i 
aprenentatge cooperatiu 
2.1.3.2 Afavorir la cohesió de grup de l'equip docent, realitzant, com a 
mínim, una  activitat lúdica d’acollida a l’inici de curs 
 

Curs 18-19: 
2.1.3.1 Facilitar la presa de decisions amb el funcionament  de 4 comissions 
pedagògiques: àmbit lingüístic, àmbit matemàtic, educació emocional i 
aprenentatge cooperatiu 
2.1.3.2 Afavorir la cohesió de grup de l'equip docent, realitzant, com a 
mínim, una  activitat lúdica d’acollida a l’inici de curs 
 

El concepte del temps per a la reflexió és un 

oxímoron per a nosaltres, encara. Costa trobar la 

manera d’organitzar-nos per a facilitar  espais de 

reflexió i treball de comissions organitzatives i 

pedagògiques alternades en el mateix espai 

setmanal. Hem aconseguit potenciar reflexions 

sobre l’enfocament dels projectes, la línia 

d’escola en l’àmbit lingüístic i matemàtic 

sobretot a través del FIC però ens queda 

pendent d’abordar la competencialitat i els 

espais de reflexió sobre la pràctica docent 

enfocada a l’atenció a la diversitat i tot allò que 
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Curs 19-20: 
2.1.3.1 Facilitar la presa de decisions amb el funcionament de 4 comissions 
pedagògiques quinzenals: àmbit lingüístic, àmbit de medi natural i social, 
educació emocional/coeducació i aprenentatge cooperatiu 
2.1.3.2 Afavorir la cohesió de grup de l'equip docent, realitzant, com a 
mínim, una  activitat lúdica d’acollida a l’inici de curs 

comporta, des de l’organització del centre fins 

als espais de seguiment i bones pràctiques 

d’aula  que l'afavoreixen 

2.1.4 Consolidar la 

participació activa del 

centre en el Pla Educatiu 

d'Entorn de Cardedeu 

Curs 16-17: 
2.1.4.1  Participar en el projecte EN21  
 
Curs 17-18: 
2.1.4.1 Participar en el grup impulsor d’EN21 de la Xarxa de Cardedeu-Les 
Franqueses 
2.1.4.2 Participar en els espais de reflexió (Escola Nova 21 i Atelier M) i de 
treball (Art Vigent) 
 
Curs 18-19: 
2.1.4.1 Participar en el grup impulsor d’EN21 de la Xarxa de Cardedeu-Les 
Franqueses, de l’Art Vigent i de dinamització del Pla Educatiu d’Entorn de 
Cardedeu. 
2.1.4.2 Participar en els espais de reflexió (Escola Nova 21 i Atelier M) i de 
treball (Art Vigent) 
 
Curs 19-20: 
2.1.4.1 Participar en el grup dinamitzador del Pla Educatiu d’Entorn de 
Cardedeu 
2.1.4.2 Participar en els espais de reflexió (Atelier M) i de treball (Art 
Vigent) 

Tenim la sort de viure en un entorn molt 

enxarxat, que ens facilita nodrir-nos d’un munt 

de possibilitats didàctiques i d’experiències que 

ens enriqueixen com a ciutadans i ciutadanes 

d’un municipi singular. Pretenem seguir 

promovent i potenciant la vinculació amb 

l’entorn. 

Com a escola creiem en la necessitat d’aquest 

treball en xarxa i ens hem implicat per a fer-lo 

possible.  

 

INDICADORS: 
 
Grau d’aplicació 
Nombre de reunions assemblees de centre, de cafès amb les famílies i 
de departaments pedagògics 
Grau de qualitat 
Satisfacció dels departaments per les fites aconseguides 
Grau d’impacte 

VALORACIÓ: 
 
Hem aconseguit 8 assemblees de delegats cada curs escolar. 
Referent als cafès, han estat 2 per curs. Ens agradaria arribar a una 
sessió trimestral amb la complicitat de l’AFA. 
Ens costa molt organitzar les sessions de comissions sistemàticament. 
Tenim les hores no lectives molt estructurades i això fa que quan 
sorgeixen imprevistos urgents (i aquests últims cursos n’han sorgit 
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Nombre d’ activitats realitzades molts, d’urgents ) els únics espais d’emergència són els de les 
comissions. 
Hem participat activament en grups impulsors d'activitats 
organitzades sota el paraigua del Pla Educatiu d’Entorn de Cardedeu. I 
hem acollit una mostra de les activitats d’aquest PEEC que hem obert 
a mestres  i famílies de tots els centres de Cardedeu. 
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OBJECTIU 2. MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL 

ESTRATÈGIA 2.2 Treball de la diversitat com un valor enriquidor 

OBJECTIU GENERAL (PdD) OBJECTIUS ANUALS (PGA) VALORACIÓ 

2.2.1  Impulsar el treball 
d’Educació Emocional a EI i 
EP 

Curs 16-17: 
2.2.1.1 Millorar la consciència emocional del centre participant en un 
Projecte d'Educació Emocional juntament amb l'Escola bressol Petits 
Artistes i l'IES Pla Marcell 
2.2.1.2 Millorar el treball de l’E. Emocional a partir de les propostes de 
la comissió 
 
Curs 17-18: 
2.2.1.1 Millorar la competència emocional de l'equip docent amb la 
formació de centre "Emocionem-nos!" 
 
Curs 18-19: 
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" 
 
Curs 19-20: 
2.2.1.1 Consolidar  el treball de l’E. Emocional a partir de les propostes 
de la comissió 
 

Després de la formació de centre, hem reflexionat 
sobre la importància del benestar emocional de 
tota la comunitat i hem buscat espais i materials 
per poder treballar el reconeixement i la gestió de 
les emocions i els vincles. 
Vam començar amb la formació “Emocionem-
nos!” amb la Mireia Caber. I també ens cal fer 
referència a l’impuls que la formació i participació 
al Cardedeu Coeduca ens ha donat aquests darrers 
dos cursos. Esperem poder seguir treballant amb 
la comissió i que les metodologies de cercle d’aula 
i l’atenció emocional a l’alumnat es consolidin com 
estratègies que formin part del dia a dia de 
l’alumnat. 
 

2.2.2 Promoure activitats 
anuals de reconeixement de 
la diversitat 
 

Curs 16-17: 
2.2.2.1 Possibilitar un espai de trobada amb la diversitat participant en 
l'experiència d’Aprenentatge Servei de l'USEE de l'IES El Sui al nostre 
hort 
2.2.2.2 Aproximar-nos a la gastronomia d'altres cultures participant en 
l'activitat Cuines del món durant l'Espai del Migdia 
2.2.2.3 Reconèixer les necessitats dels infants amb disminucions 

Hem iniciat, en general, un enfocament molt ric en 
la planificació d’activitats orientades a la diversitat 
social que som. Ens agradaria seguir apostant en 
aquesta línia i poder dur a terme algunes activitats 
o projectes que promoguin la intervenció 
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motrius participant en activitats de sensibilització amb l'associació 
Amics d'en Biel 
 
Curs 17-18: 
2.2.2.1 Consolidar les activitats conjuntes realitzades entre l'escola i 
entitats o centres com USEE del Sui, casals d'avis, M Montero o Amics 
d'en Biel 
 
Curs 18-19: 
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. 
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 
 
Curs 19-20: 
2.2.2.1 Consolidar 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 continuïtat de tallers  i trobades de "Cardedeu Coeduca" dirigida a 
famílies, alumnat i personal del centre 
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 i Viver de  
Bell-lloc 

sociocomunitària.  
Ja hem comentat en l’objectiu anterior, l’impuls 
que la formació i participació al Cardedeu Coeduca 
ens ha donat aquests darrers dos cursos.  
Tot i així, a 2a fase d’aquest projecte no s’ha pogut 
tancar com ens hagués agradat donada la situació 
de confinament per la Covid 19.  
 

2.2.3 Vetllar per la bona 
convivència al centre 

Curs 16-17: 
2.2.3.1 Sol·licitar assessorament i suport a l'EAP quan calguin 
actuacions per la millora de la convivència al centre 
 
Curs 17-18: 
2.2.3.1 Avançar en l'elaboració del Pla de convivència 
 
Curs 18-19: 
2.2.3.1 Avançar en l'elaboració del Pla de convivència 

Hem aconseguit promoure un treball previ amb 
alumnat i claustre que ens han permès fer l'anàlisi 
de l’estat de salut de la convivència al centre i 
definir els objectius de millora que volem 
impulsar. Resta pendent d’abordar l’àmbit de les 
famílies i acabar de revisar el Pla d’Acollida al 
centre. 
El Pla de Convivència ha quedat pendent de tancar 
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2.2.3.2 Revisar les NOFC 
2.2.3.3 Establir un control més eficaç de les absències dels alumnes per 
a reduir el nombre d'alumnes amb absentisme. 
 
Curs 19-20: 
2.2.3.1 Aprovar el Pla de convivència 

en claustre a causa de la Covid-19. 
 

INDICADOR DE PROGRÉS:  
 
Inferències d’aplicació de la formació rebuda a les aules. 
 
Grau de satisfacció després de realització activitats. 
 
Millora de les habilitats socials. 

VALORACIÓ: 
 
Les dues han tingut una inferència a les aules tant a nivell de valors a 
treballar com de propostes d'activitats.  
 
Les valoracions a les formacions “Emocionem-nos” i la de Cardedeu-
Coeduca han estat molt ben valorades pels docents que hi han 
participat. 
 
Constatem que resolem els conflictes que es donen a l’escola des de 
l’empatia i amb una mirada reparatòria Ens ha quedat pendent  
possibilitar l’autoavaluació de l’alumnat després de la resolució 
conflictes i també la seva implicació en el Pla de Convivència. Aquest 
curs era un tema que havíem començat a abordar a les assemblees 
d’escola que s’ha quedat a mitges amb la Covid 19. 
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OBJECTIU 2. MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL 

ESTRATÈGIA 2.3 Millora de la projecció del centre a Cardedeu 

OBJECTIU GENERAL (PdD) OBJECTIUS ANUALS (PGA) VALORACIÓ: 

2.3.1. Promoure activitats 
de centre amb projecció cap 
a entitats o espais del 
municipi 

Curs 16-17: 
2.3.1.1 Millorar la projecció del centre establint col·laboracions amb 
entitats del poble 
2.3.1.2 Apropar-nos a les escoles bressol del municipi amb la realització 
d'alguna activitat conjunta 
2.3.1.3 Consolidar la relació amb la residència d'avis Rumy 
 
Curs 17-18: 
2.3.1.1 Consolidar el nombre d'activitats conjuntes escola-entitats de 
Cardedeu 
 
Curs 18-19: 
2.3.1.1 Consolidar la participació activa del centre en el Pla Educatiu 
d'Entorn de Cardedeu 
2.3.1.2 Consolidar activitats organitzades des de l'escola, obertes a la 
població de Cardedeu 
 
Curs 19-20: 
2.3.1.1 Consolidar la participació activa del centre en el Pla Educatiu 
d'Entorn de Cardedeu 
2.3.1.2 Consolidar activitats organitzades des de l'escola, obertes a la 
població de Cardedeu. 
2.3.1.3 Promoure la participació de totes les escoles del municipi a una 
jornada  conjunta de ball de bastons  
 

En general no només hem mantingut aquelles 
activitats de relació amb entitats sinó que a més a 
més les hem incrementat i les hem diversificat en 
interacció amb altres sectors socials.  
 
El ball de bastons ha quedat ajornat  per la Covid 
19. 
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2.3.2. Promoure una 
activitat anual  lúdico-
esportiva de reptes 
cooperatius amb les 
famílies del centre 

Curs 16-17: 
2.3.2.1 Elaborar la proposta d'una Jornada lúdica conjuntament amb les 
famílies 
 
Curs 17-18: 
2.3.2.1 Coordinar, juntament amb les famílies de 6è, el Corbella&Marxa, 
una passejada familiar oberta al municipi 
 
Curs 18-19: 
2.3.2.1 Donar continuïtat  juntament amb les famílies de 6è, al 
Corbella&Marxa, una passejada familiar oberta al municipi 
 
Curs 19-20: 
2.3.2.1 Consolidar el Corbella&Marxa, com una passejada familiar 
oberta al municipi 
 

Amb l’excepció d’enguany, a causa de la Covid 19, 
totes elles han estat un èxit de participació, de 
cohesió i reforç dels vincles entre escola i famílies. 

INDICADORS DE PROGRÉS: 
 
Augment progressiu del nombre d’equips inscrits a les jornades 
lúdiques. 

VALORACIÓ: 
 
El nombre d’inscripcions a la caminada familiar va començar amb un 
llistó molt alt que vam mantenir a la segona convocatòria. 
Malauradament, la tercera convocatòria, que era la del curs actual, 
s’ha hagut d'anul·lar per la Covid 19. 
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6. CONCLUSIONS GLOBALS DEL PROCÉS DE VALORACIÓ 

 

Un cop feta la valoració de cada objectiu general en funció de la seva progressió a partir 

dels objectius anuals ens hem adonat que l’organització i la seqüenciació de  tots ells ha 

estat molt coherent al llarg del mandat. 

També ens hem adonat que l‘ús de les graelles proporcionades des d’inspecció un cop 

treballades pels equips directius de la zona, han resultat ser una bona eina que ens ha 

facilitat aquesta coherència al llarg del mandat.  

Hem constatat, també, que haver realitzat el recull i la síntesi dels objectius generals i 

anuals en l’apartat anterior ens ajudarà, creiem, a poder estructurar-los millor i a donar-los 

més coherència en el nou Projecte de Direcció 20-24. 

I finalment, ens ha facilitat un dibuix de l’estat actual del nostre centre matisant quins  

objectius han estat finalment consolidats, els que han quedat per consolidar i les noves 

estratègies i objectius que se’ns obren de resultes del punt on som.  

Recollirem doncs, el dibuix a l’apartat següent de propostes de millora.  
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7. PROPOSTES DE MILLORA 

 

A partir de l'anàlisi dels apartats anteriors, fem les següents propostes de millora:  

 Objectius per consolidar: 

o L’enfocament competencial de l'aprenentatge (biblioteca, matemàtiques, 

anglès, projectes de medi, especialitats) i vetllar per aconseguir la complicitat 

de les famílies en aquest canvi d’enfocament. 

o Optimització de l’estructura digital de recursos per agilitzar processos 

administratius i de docència amb eines de la GSUITE (correu, drive, 

classroom, Meet, etc.) i altres eines TIC (professorat i alumnat).  

o Millora de l'atenció a la diversitat pel que fa a l’equitat en la diversificació de 

propostes a l’aula i la seva inclusió.  

o Espais de reflexió i/o formació de treball/debat pedagògic i també per 

consolidar els processos d’avaluació formativa i formadora als cicles i aules 

o Consolidació de la línia d'escola referent a la metodologia de l'aprenentatge 

de l'àmbit matemàtic. 

o Creació d’espais de reflexió i participació de tots els membres de la 

comunitat educativa. 

 

 Objectius que neixen de resultes dels consolidats  o bé de resultes del punt on som: 

o Potenciar el treball en xarxa amb centres i entitats del nostre entorn. 

o Impulsar un projecte d’aula STEAM com a continuïtat de les aules 

d’experimentació (aula Newton i Banksy). 

o Nou enfocament dels projectes de centre i/o plans d'innovació (Jugar y 

convivir, Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar i Grups Interactius). 

o Promoure que el centre faci xarxa amb l’entorn. 

o Canvis en l’estructura organitzativa: de cicles a comunitats. 

o Previsió d’actuacions a fer per avançar-nos a noves situacions de 

confinament (comissió equip directiu, famílies i mestres) 
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En resum, les propostes de millora queden recollides a la graella següent: 

 

OBJECTIU: 1 MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS 

ESTRATÈGIA:1.1 Consolidació de la línia pedagògica de centre per a la millora de 
l’aprenentatge competencial de l’alumnat. 

OBJECTIUS GENERALS  
1.1.1  Promoure activitats per millorar les competències comunicatives i lingüístiques de 
l’alumnat. 
1.1.2 Sistematitzar el canvi metodològic de l'àmbit matemàtic.  
1.1.3 Consolidar l'aprenentatge basat en projectes. 
1.1.4 Millorar els processos d’avaluació. 
1.1.5 Possibilitar l'intercanvi d'experiències amb equips docents de diferents àmbits.  

ESTRATÈGIA:1.2  Revisió de la cultura digital de centre. 

OBJECTIUS GENERALS  
1.2.1 Organitzar l’estructura digital del centre. 
1.2.2 Promoure l’ús curricular de la tecnologia digital i l’intercanvi de recursos TIC a tota 
la comunitat educativa. 

 ESTRATÈGIA:1.3 Millora de l’atenció a la diversitat des d’un marc inclusiu. 

OBJECTIUS GENERALS: 
1.3.1 Aconseguir una organització òptima per atendre la diversitat. 
1.3.2 Consolidar projectes inclusius a l’aula i amb la comunitat.  

ESTRATÈGIA:1.4 Canvi d’enfocament dels projectes de centre i/o plans d’innovació. 

OBJECTIUS GENERALS: 
1.4.1 Reformular el projecte “Jugar y convivir”. 
1.4.2 Consolidar el projecte Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar. 
1.4.3 Diversificar les propostes de les activitats de Grups Interactius. 
1.4.4 Impulsar un projecte que englobi activitats de ciència, tecnologia, enginyeria, arts i 
matemàtiques a primària (aula STEAM). 
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OBJECTIU: 2. MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL 

ESTRATÈGIA: 2.1 Increment de la participació de tots els membres de la comunitat 
educativa. 

OBJECTIUS GENERALS  
2.1.1 Promoure la democràcia participativa per part de l’alumnat a l’escola. 
2.1.2 Impulsar comissions mixtes famílies-professorat per millorar processos i projectes 
d’escola. 
2.1.3 Optimitzar  els espais de reflexió i presa de decisions sobre la pràctica docent. 

ESTRATÈGIA:2.2 Vetllar per la bona convivència al centre amb una  gestió positiva dels 
conflictes. 

OBJECTIUS GENERALS  
2.2.1 Difondre el Pla de Convivència. 
2.2.2 Revisió del Pla d’Acollida. 
2.2.3 Introduir la mediació entre iguals en la resolució de conflictes. 

ESTRATÈGIA: 2.3  Foment del  treball en xarxa amb centres i entitats del nostre entorn. 

OBJECTIUS GENERALS  
2.3.1   Organitzar i participaren les activitats del Pla Educatiu d’Entorn de Cardedeu. 
2.3.2 Promoure activitats i/o projectes comunitaris en col·laboració amb entitats, agents 
socials i/o centres educatius del municipi. 

 

Aquests objectius i aquestes línies estratègiques seran les que treballarem en sessions de 

claustre per donar-los forma en el Projecte de Direcció 20-24. 
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8. PROCÉS DE PARTICIPACIÓ EN LES PROPOSTES DE MILLORA 

 
Totes aquestes propostes s’han valorat seguint les actuacions dels òrgans de control i 

participació del centre, tal i com constava al projecte de Direcció, de la següent manera:  

 PGA: El projecte de direcció s’ha concretat cada curs mitjançant la Programació 

General Anual que s’ha valorat en claustre a partir de la Memòria General Anual del 

curs anterior en la qual es recollien les propostes del claustre que formaven part de 

la nova PGA. Cada final de curs s’ha elaborat la Memòria General Anual, on es 

recollien les aportacions del claustre referents a l’anàlisi de les actuacions i grau de 

compliment dels objectius fixats. 

S’han presentat al Consell Escolar durant el 1r trimestre i  a les famílies del centre a 

la reunió general de setembre on s’explicaven les línies generals de la PGA als pares, 

mares, tutors i/o tutores 

  MAC: La Memòria Anual de Centre s’ha exposat a final de cada curs i ha servit per 

retre comptes referent a l’aplicació de la PGA. El claustre hi ha fet aportacions i 

reflexions a partir de qüestionaris on line o de documents compartits pels cicles que 

cada curs formen part dels annexos d’aquest document. Ha servit de punt de 

partida per elaborar la PGA del curs següent. En tancar el curs s’ha presentat al 

Consell Escolar. Les seves aportacions han estat recollides, si s’ha donat el  cas,  per 

l’elaboració de la PGA del curs següent. A la reunió de famílies s’han explicat les 

seves línies generals.  

 AVAC: Amb aquesta Avaluació Anual de Centre, que l’inspecció porta a terme als 

centres escolars des del curs 14-15, hem tingut constància del seguiment de la 

coherència entre PdD, PGA i MAC. L’equip directiu ha compartit aquest document 

en claustre i Consell Escolar i ha tingut en compte les propostes de millora 

proposades. De fet, segons aquesta avaluació i el retorn que el nostre inspector Sr. 

Josep Chumilla ens va fer durant el curs 16-17, just a l’inici del mandat, ens 

recomanava millorar la PGA quant als objectius i les seves actuacions i també els 

indicadors que hi constaven. Igualment se’ns demanava fer una valoració més 
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acurada dels resultats de les proves de CB de 6è i ser conseqüents amb aquestes 

valoracions en la PGA del  curs següent. L’esforç que ha fet l’equip docent i l’equip 

directiu per millorar els aspectes que se’ns requeria, han donat resultats i en l’AVAC 

rebut el febrer del curs actual hem aconseguit  veure reconegut aquest esforç amb 

una valoració global de 4 és a dir un grau alt d’assoliment dels objectius i resultats 

del centre significativament superiors a la mitjana d’altres centres de la mateixa 

tipologia.  

 Resultats de les proves d’avaluació externa: Només hem pogut fer la valoració dels 

resultats de l’Avaluació General Diagnòstica de 3r dels 2 primers cursos  del mandat 

donat que després ja no les hem realitzat. Referent als resultats de les proves de 

Competències Bàsiques de 6è, els hem exposat en claustre a final de cada i hem fet 

un anàlisi dels resultats obtinguts amb un document compartit pels cicles. Després 

de les reflexions s’han extret les conclusions pertinents que han servit per introduir 

noves estratègies per a millorar els resultats. A l’última convocatòria del Consell 

Escolar hem informat dels resultats obtinguts a les proves i a la primera 

convocatòria dels curs següent, amb la presentació de la PGA, s’informava de les 

mesures de millora acordades pel claustre. Les famílies de 6è del centre han rebut 

els resultats de les proves de C. Bàsiques dels seus fills/es.  

 

Tots aquests documents elaborats després de l’anàlisi i de les reflexions de l’equip docent 

del centre, han estat  compartits amb: 

 Inspecció. Ha rebut les MAC i PGA cada curs escolar i ha pogut tenir coneixement de 

les mesures de millora acordades pel claustre.   

 Consell Escolar: Ha fet el seguiment de les PGA i les MAC. També ha estat informat 

de l’actualització del PEC, del Projecte Lingüístic de Centre, de les NOFC. I ha aprovat 

les activitats extraescolars i les activitats complementàries de cada curs. Ha aprovat 

també, la contractació del servei de menjador, delegada a la directora de l’escola 

com a la presidenta del Consell Escolar, a l’empresa F. ROCA SL. Ha aprovat els 

pressupostos i les liquidacions econòmiques anuals i així com les quotes de material 

escolar.  
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 AFA: Hem realitzat reunions mensuals amb l’Equip Directiu amb l’objectiu 

d’aconseguir una bona coordinació i col·laborar en diferents activitats de l’escola 

conjuntament.  

 Famílies: S’han fet reunions de nivell durant el mes de setembre i s’ha introduït una 

segona reunió durant el segon trimestre per parlar i compartir les dinàmiques i els 

aprenentatges de cada nivell educatiu. També s’ha realitzat una entrevista mínima 

anual amb totes les famílies.  

 

Durant aquests 4 anys de mandat, la pàgina web del centre ha estat el canal de 

comunicació del centre cap a les famílies.  

La difusió dels documents de gestió s’ha fet en claustre, Consell Escolar i a través de la  

pàgina web de l’escola.  
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9. TANCAMENT 

 

Per donar per finalitzada aquesta memòria, crec que podem dir que amb la tasca 

desenvolupada per l’equip docent i el PAS, que ha comptat a més amb la imprescindible  

participació de l’AFA i de les famílies, hem aconseguit que la nostra escola hagi avançat en 

un procés de transformació i de canvi. 

Un procés de transformació amb el qual ens fèiem nostre l’objectiu d’Escola Nova 21: que 

tot infant, independentment del seu context i condicions, pugui gaudir d’experiències 

d’aprenentatge empoderadores i rellevants que li permetin desenvolupar el seu projecte de 

vida amb dignitat, sentit i benestar.  

Hem avançat però no podem donar aquests procés per tancat i, per tant, en el proper 

projecte de direcció 20-24 caldrà continuar treballant cap aquesta direcció. 

 

Però crec que hem començat a caminar cap aquesta direcció i que ho hem fet des de 

l’emoció que ens ha permès moure’ns i aprendre tot junts.  

 

I em sento profundament agraïda d’haver pogut formar part d’aquest apassionant viatge. 

 

 
 
 
 


