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1. PRIORITATS CURS 2019-2020: OBJECTIUS ANUALS 
 

OBJECTIU PdD: 1. Millorar els resultats acadèmics 
ESTRATÈGIA PdD: 1.1 Millora de la capacitat i competència lingüística i comunicativa. 

ACTIVITATS/ACTUACIONS (PdD): 1.1.1. Construcció i consolidació d’una línia metodològica que 
afavoreixi l’adquisició dels resultats dels alumnes i promogui l’avaluació competencial. 
OBJECTIU ANUAL 1: Avançar en l’ús d’una metodologia globalitzadora a través dels Projectes d’Educació 
Infantil i dels Centres d’Interès d’Educació Primària millorant la comunicació oral. 

OBJECTIU ANUAL 2: Avançar en l’ús d’una metodologia globalitzadora a través dels Projectes d’Educació 
Infantil i dels Centres d’Interès d’Educació Primària millorant l’expressió escrita. 

OBJECTIU ANUAL 3: Avançar en l’ús d’una metodologia globalitzadora a través dels Projectes d’Educació 
Infantil i dels Centres d’Interès d’Educació Primària millorant la comprensió lectora. 

ACTIVITATS/ACTUACIONS (PdD): 1.1.2. Impuls de la llengua anglesa com a vehicular en àrees 
lingüístiques i no lingüístiques.   
OBJECTIU ANUAL 4: Sistematitzar activitats de treball de comunicació oral i escrita en llengua estrangera. 

OBJECTIU ANUAL 5: Avançar en l’ús de la metodologia AICLE aplicant el Projecte GEP. 

ESTRATÈGIA PdD: 1.2 Millora de la capacitat i competència matemàtica. 

ACTIVITATS/ACTUACIONS (PdD): 1.2.1 Millora del treball competencial dels alumnes a l’àrea de 
matemàtiques. 
OBJECTIU ANUAL 6: Millorar l’aprenentatge dels diferents blocs matemàtics. 

ESTRATÈGIA PdD: 1.3 Millora de la competència digital. 

ACTIVITATS/ACTUACIONS (PdD): 1.3.1 Integració de les TAC en els processos d’ensenyament-
aprenentatge.  
OBJECTIU ANUAL 7: Continuar ampliant i adequant els recursos TAC per implementar-los en la pràctica 
docent.  

OBJECTIU PdD: 2. Millorar la cohesió social 
Estratègia PdD: 2.1 Foment de la implicació de la comunitat educativa en el funcionament del 
centre. 

ACTIVITATS/ACTUACIONS (PdD): 2.1.1 Creació de canals de participació i comunicació amb els 
diferents sectors de la comunitat. 
OBJECTIU ANUAL 8: Fomentar i potenciar la millora de les competències professionals dels i les mestres i la 
relació entre ells. 

OBJECTIU ANUAL 9: Potenciar i millorar les relacions amb les famílies. 

OBJECTIU ANUAL 10: Fomentar la comunicació i la participació de l’alumnat. 

Estratègia PdD: 2.2 Promoció d’una projecció positiva del centre. 

ACTIVITATS/ACTUACIONS (PdD): 2.1.2 Potenciació d’una projecció positiva del centre. 
OBJECTIU ANUAL 11: Impulsar activitats per millorar la bona imatge del centre. 

OBJECTIU PdD: 3. Millorar l’organització del centre 
Estratègia PdD: 3.1 Actualització de la documentació del Centre 

ACTIVITATS/ACTUACIONS (PdD): 3.1.1 Actualització dels documents per a la millor gestió i 
organització del centre. 
OBJECTIU ANUAL 12: Recollir, classificar, ordenar i actualitzar la documentació de centre (PLC, Projecte de 
Convivència, PEC, Pla d’Acollida i altres documents interns). 
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OBJECTIU PdD: 1. Millorar els resultats acadèmics 
ESTRATÈGIA PdD: 1.1 Millora de la capacitat i competència lingüística i comunicativa. 

ACTIVITATS/ACTUACIONS (PdD): 1.1.1. Construcció i consolidació d’una línia metodològica que 
afavoreixi l’adquisició dels resultats dels alumnes i promogui l’avaluació competencial. 
 

OBJECTIU ANUAL: 1. Avançar en l’ús d’una metodologia globalitzadora a través dels Projectes d’Educació 
Infantil i dels Centres d’Interès d’Educació Primària millorant la comunicació oral. 

Actuacions Recursos Temporització Responsables 

Exposicions orals en finalitzar els 
projectes d’EI i dels Centre d’Interès a 
EP. 

- Base d’orientació, 
rúbriques d’avaluació i 
autoavaluació 

1r trimestre 
Al llarg del curs 

Tutors/es i 
mestres de 
reforç 

Intervencions orals a l’assemblea, conte 
viatger/protagonista, interpretació de 
situacions comunicatives a l’escenari de 
teatre i de joc simbòlic d’EI. 

- Assemblea 
- Llibreta viatgera/ 
protagonista 
- Material joc simbòlic 

1r trimestre 
Al llarg del curs 

Tutores i mestres 
de reforç d’EI 

Presentacions orals de les festes a EP. - Base d’orientació, 
rúbriques d’avaluació i 
autoavaluació 

En moments 
concrets i acordats: 
Castanyada, Nadal, 
English Day, Jocs 
Florals, Fi de curs. 

Tutors/es i 
mestres de 
reforç d’EP 

Formació en centre: “La comunicació 
oral a l’escola” i concreció de propostes 
per EI i EP. 

- Recursos formador 
- Currículum PRI i INF 
- Documents escola 
(acords llengües PRI) 

1r trimestre Tot el claustre 
inscrit a la 
formació 

Creació dels racons de comunicació oral 
a EI i continuïtat a CI. 

- Documents escola 
(acords de llenguatge 
INF i llengües PRI) 
- Material elaborat 

Al llarg del curs Tutors/es i 
mestres de 
reforç d’EI i CI 

Agrupaments flexibles a CI per 
consolidar la consciència fonològica.  
 

- Mestre de reforç 
- Material d’aula i de 
reforç 

Dimarts de 9 a 10h Tutores de CI i 
mestra de reforç 

Fer desdoblaments de P3 a 6è per a 
treballar les habilitats comunicatives en 
català i castellà, i també a CS a l’àrea 
d’anglès.  

- Mestre de reforç 
- Material d’aula i de 
reforç 

Veure apartat de 
suports 

Tutores i mestres 
de reforç 

Indicadors per mesurar el grau de compliment de l’objectiu anual 

 
1. Número d’activitats d’expressió oral relacionades amb els Projectes d’EI i els Centres d’Interès d’EP 
portats a terme a cada nivell. Criteri d’acceptació: Igual o superior a 3 al curs. 
 

 EI 2019-20   PRI 2019-20  PRI 2019-20 

P3 /3 1r /3 4t /3 

P4 /3 2n /3 5è /3 

P5 /3 3r /3 6è /3 
 

 
2. Percentatge d’alumnes que assoleixen la dimensió comunicació oral a les actes de notes de final de curs i 
la comprensió oral a les Competències Bàsiques. Criteri d’acceptació: Igual o superior a la mitjana dels dos 
darrers cursos. Fórmula: (Nombre d’alumnes que superen la dimensió comunicació oral a les actes de notes de final de curs i la 

comprensió oral a les Competències Bàsiques / Nombre d’alumnes del grup) * 100. 
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 CAT 
Mitjana dels dos 

darrers cursos 
2019-20  

 CAST 
Mitjana dels dos 

darrers cursos 
2019-20 

1r 86,27%  1r 92,3%  

2n 96,52%  2n 96,68%  

3r 96,90%  3r 97,50%  

4t 93,15%  4t 100%  

5è 92,85%  5è 95,25%  

6è 95%  6è 100%  

6è CB 97,30%  6è CB 91,95%  
 

 
3. Percentatge de mestres inscrits/es a la formació del total del Claustre. Criteri d’acceptació: Igual o 
superior a 75%. Fórmula: (Nombre de mestres inscrits a la formació / Nombre total de mestres) * 100. 

 

Mestres 19-20 Criteri acceptació Mestres inscrits 

18 13,5 mestres  
 

Fonts i procediments per a l’avaluació 

1. Evidències a l’àlbum de cada trimestre i/o gravacions, si escau, i la incorporació de les activitats en les UP. 

2. L’Equip Directiu recull i processa les dades dels resultats de les actes d’Esfer@ i dels informes de les 
proves de Competències Bàsiques i les facilita per a la reflexió amb el Claustre i/o etapa per a la presa 
d’acords sobre mesures de millora. 

 

OBJECTIU ANUAL: 2. Avançar en l’ús d’una metodologia globalitzadora a través dels Projectes d’Educació 
Infantil i dels Centres d’Interès d’Educació Primària millorant l’expressió escrita. 

Actuacions Recursos Temporització Responsables 

Consolidació dels acords de centre sobre la 
seqüenciació i actualització de les unitats 
didàctiques de les tipologies textuals. 

- Documents escola 
(acords de llenguatge 
INF i llengües PRI) 
- Unitats didàctiques i 
materials 

Al llarg del curs Tutors/es i 
mestres de 
reforç 

Millora i creació de les rúbriques i bases 
d’orientació d’expressió escrita en català i 
castellà d’indicadors de progrés i 
genèriques, i de les anteriors a la formació 
del curs 2018-19 de les diferents tipologies. 

- Rúbriques i bases 
d’orientació d’expressió 
escrita en català i 
castellà 

2n trimestre 
Al llarg del curs 
  

Tutors/es i 
mestres de 
reforç 

Creació dels racons de consciència 
fonològica/lectoescriptura a EI i continuïtat 
a CI. 

- Documents escola 
(acords de llenguatge 
INF i llengües PRI) 
- Material elaborat 

Al llarg del curs Tutors/es i 
mestres de 
reforç d’EI i CI 

Concreció per cicle del bloc de contingut 
del funcionament de la llengua a EP. 

- Currículum PRI  
- Documents escola 
(acords llengües PRI) 

2n trimestre Tutors/es i 
mestres de 
reforç d’EP 

Agrupaments flexibles a CI per consolidar la 
consciència fonològica.  
 

- Mestre de reforç 
- Material d’aula i de 
reforç 

Dimarts de 9 a 
10h 

Tutores de CI i 
mestra de 
reforç 
 
 

Fer desdoblaments de P3 a 6è per a 
treballar les habilitats comunicatives en 
català i castellà, i també a CS a l’àrea 
d’anglès.  
 
 

- Mestre de reforç 
- Material d’aula i de 
reforç 

Veure apartat 
de suports 

Tutores i 
mestres de 
reforç 
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Indicadors per mesurar el grau de compliment de l’objectiu anual 

1. Nombre d’activitats d’expressió escrita dutes a terme a cada nivell. Criteri d’acceptació: Igual o superior a 
2 per trimestre.  
 

 EI 2019-20   PRI 2019-20  PRI 2019-20 

P3 /6 1r /6 4t /6 

P4 /6 2n /6 5è /6 

P5 /6 3r /6 6è /6 
 

2. Percentatge d’alumnes que assoleixen la dimensió d’expressió escrita a les actes de notes de final de curs 
i a les Competències Bàsiques. Criteri d’acceptació: Igual o superior a la mitjana dels dos darrers cursos. 
Fórmula: (Nombre d’alumnes que superen la dimensió d’expressió escrita a les actes de notes de final de curs i a les Competències 
Bàsiques / Nombre d’alumnes del grup) * 100. 

 

 CAT 
Mitjana dels dos 

darrers cursos 
2019-20  

 CAST 
Mitjana dels dos 

darrers cursos 
2019-20 

1r 83,37%  1r 82,08%  

2n 87,82%  2n 86,28%  

3r 80,45%  3r 82,50%  

4t 88,75%  4t 81,55%  

5è 72%  5è 69,35%  

6è 74,45%  6è 78,10%  

6è CB 89,2%  6è CB 95,85%  
 

Fonts i procediments per a l’avaluació 

1. Evidències a l’àlbum de cada trimestre i la incorporació de les activitats actualitzades en les UP. 

2. L’Equip Directiu recull i processa les dades dels resultats de les actes d’Esfer@ i dels informes de les 
proves de Competències Bàsiques i les facilita per a la reflexió amb el Claustre i/o etapa per a la presa 
d’acords sobre mesures de millora. 

 

OBJECTIU ANUAL: 3. Avançar en l’ús d’una metodologia globalitzada a través dels Projectes d’Educació 
Infantil i dels Centres d’Interès d’Educació Primària millorant la comprensió lectora. 

Actuacions Recursos Temporització Responsables 

Consolidació dels acords de centre sobre 
la seqüenciació i actualització del treball 
dels llibres i de les propostes de lectura 
relacionades amb els CdI a EP. 

- Currículum PRI  
- Documents escola 
(acords llengües PRI) 
- Dossier de les lectures 

Al llarg del curs Tutors/es i 
mestres de 
reforç d’EP 

Continuïtat pel gust per la lectura: 30 
minuts de lectura diaris i Bibliopati a EP. 

- Biblioteca d’aula i de 
centre 
- Propostes de la 
Comissió de Biblioteca 

Al llarg del curs Claustre  i 
Comissió de 
Biblioteca 

Apadrinament lector entre els alumnes 
de 1r i 6è. 

- Documents escola 
(acords llengües PRI) 

Al llarg del curs Tutores de 1r i 
6è 

Creació dels racons de consciència 
fonològica/lectoescriptura a EI i 
continuïtat a CI. 

- Documents escola 
(acords de llenguatge INF 
i llengües PRI) 
- Material elaborat 

Al llarg del curs Tutors/es i 
mestres de 
reforç d’EI i CI 

Agrupaments flexibles a CI per consolidar 
la consciència fonològica.  
 

- Mestre de reforç 
- Material d’aula i de 
reforç 

Dimarts de 9 a 
10h 

Tutores de CI i 
mestra de 
reforç 

Fer desdoblaments de P3 a 6è per a 
treballar les habilitats comunicatives en 
català i castellà, i també a CS a l’àrea 
d’anglès.  

- Mestre de reforç 
- Material d’aula i de 
reforç 

Veure apartat de 
suports 

Tutores i 
mestres de 
reforç 
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Indicadors per mesurar el grau de compliment de l’objectiu anual 

1. Nombre d’activitats de comprensió lectora dutes a terme a cada nivell. Criteri d’acceptació: Igual o 
superior a 3 per trimestre. 
 

 EI 2019-20   PRI 2019-20  PRI 2019-20 

P3 /9 1r /9 4t /9 

P4 /9 2n /9 5è /9 

P5 /9 3r /9 6è /9 
 

2. Percentatge d’alumnes que assoleixen la dimensió comprensió lectora a les actes de notes de final de 
curs i de CB de 6è. Criteri d’acceptació: Igual o superior a la mitjana dels dos darrers cursos. Fórmula: (Nombre 

d’alumnes que superen la dimensió comprensió lectora a les actes de notes de final de curs i a les Competències Bàsiques / Nombre 
d’alumnes del grup) * 100. 

 

 CAT 
Mitjana dels dos 

darrers cursos 
2019-20  

 CAST 
Mitjana dels dos 

darrers cursos 
2019-20 

1r 89,22%  1r 93,62%  

2n 92,55%  2n 92,08%  

3r 80%  3r 91,65%  

4t 86,35%  4t 93,35%  

5è 88,70%  5è 93,60%  

6è 89,28%  6è 89,30%  

6è CB 94,60%  6è CB 95,85%  
 

Fonts i procediments per a l’avaluació 

1. Evidències a l’àlbum de cada trimestre i la incorporació de les activitats actualitzades en les UP. 

2. L’Equip Directiu recull i processa les dades dels resultats de les actes d’Esfer@ i dels informes de les 
proves de Competències Bàsiques i les facilita per a la reflexió amb el Claustre i/o etapa per a la presa 
d’acords sobre mesures de millora. 

 
 

ACTIVITATS/ACTUACIONS (PdD): 1.1.2. Impuls de la llengua anglesa com a vehicular en àrees 
lingüístiques i no lingüístiques.   
OBJECTIU ANUAL: 4. Sistematitzar activitats de treball de comunicació oral i escrita en llengua estrangera. 

Actuacions Recursos Temporització Responsables 

Consolidació dels acords de centre sobre la 
seqüenciació i creació del treball dels llibres 
de lectura de 3r a 6è. 

- Currículum PRI  
- Documents escola 
(acords llengües 
PRI) 
- Dossier de les 
lectures 

Primer trimestre Tutors/es i/o 
especialistes 
d’anglès 

Continuïtat en la participació a la Jornada 
d’English Day. 

-Documentació i 
recursos dels 
Seminaris d’English 
Day  
- Documents i 
materials d’escola 
(acords English Day) 

En moments 
concrets i 
acordats: English 
Day  

Claustre 

Continuïtat del treball d’anglès d’EI i d’EP. - Unitats 
didàctiques, llibres 
de text i materials 
elaborats 
 
 

Al llarg del curs Especialistes 
d’anglès 
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Indicadors per mesurar el grau de compliment de l’objectiu anual 

1. Nombre de dossiers de treball dels llibres de lectura de 3r a 6è. Criteri d’acceptació: 1 per curs. 
 

PRI 2019-20 PRI 2019-20 

3r /1 5è /1 

4t /1 6è /1 
 

2. Percentatge d’alumnes que assoleixen l’àrea de llengua anglesa a les actes de notes de final de curs i a les 
proves de CB de 6è. Criteri d’acceptació: Igual o superior a la mitjana del dos darrers cursos. Fórmula: (Nombre 

d’alumnes que superen la competència en llengua anglesa a les actes de notes de final de curs i a les Competències Bàsiques / 
Nombre d’alumnes del grup) * 100. 

 

 ENG 
Mitjana dels dos 

darrers cursos 
2019-20 

1r 100%  

2n 98,23%  

3r 94,15%  

4t 95,50%  

5è 93,24%  

6è 86,90%  

6è CB 81,30%  
 

 
3. Participar en l’English Day. Criteri d’acceptació: Obtenir el diploma de participació. 

 
4. Grau de satisfacció en les enquestes valoratives de la jornada English Day a l’alumnat de 3r a 6è, els i les 
mestres i les famílies assistents. Criteri d’acceptació: Igual o superior al 80% valorant 4 o 5.  
Fórmules: (Nombre de resultats obtinguts en les franges 4 i 5 / Nombre total de respostes obtingudes) * 100. 
 

Alumnat  

Mestres  

Famílies  
 

Fonts i procediments per a l’avaluació 

1. Evidències a l’àlbum de cada trimestre i la incorporació de les activitats actualitzades en les UP. 

2. L’Equip Directiu recull i processa les dades dels resultats de les actes d’Esfer@ i dels informes de les 
proves de Competències Bàsiques i les facilita per a la reflexió amb el Claustre i/o etapa per a la presa 
d’acords sobre mesures de millora. 

3. Valoració a la memòria del grau de satisfacció recollit a l’enquesta a l’alumnat, els i les mestres i les 
famílies. 

 

OBJECTIU ANUAL: 5. Avançar en l’ús de la metodologia AICLE aplicant el Projecte GEP. 

Actuacions Recursos Temporització Responsables 

Sol·licitud d’un/a auxiliar de conversa per 
potenciar el projecte GEP. 

- Sol·licitud del 
Departament 

En el moment de 
la convocatòria 

Equip Directiu 

Organització dels horaris per promoure bones 
pràctiques entre els docents impulsors del GEP. 

- Horaris 
- Temporització de 
les unitats 
didàctiques del GEP 

2n trimestre Equip Directiu 

Continuïtat del treball d’Art en anglès de 1r a 
6è. 

- Unitats 
didàctiques i 
materials elaborats 

Al llarg del curs Especialistes 
d’anglès 

Difusió de la metodologia i del projecte GEP 
elaborat pels alumnes a les famílies. 

- Unitats 
didàctiques i 
materials elaborats 

3 de desembre i 
2n trimestre 

Tutors/es i 
mestres de 
reforç 
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Continuïtat en la participació al projecte 
VallèsBot en anglès. 

-Documentació i 
recursos dels 
Seminaris TAC 
- Unitat didàctica 
“Business 
environment” 
- Eines TAC 
- Acords de centre 
de la formació TAC 

En moments 
concrets i 
acordats:  
VallèsBot 

Tutors/es, 
mestres de 
reforç 

Indicadors per mesurar el grau de compliment de l’objectiu anual 

1. Nombre de projectes GEP duts a terme de 3r a 6è. Criteri d’acceptació: Igual a 1 per curs. 
 

PRI 2019-20 PRI 2019-20 

3r /1 5è /1 

4t /1 6è /1 
 

 
2. Percentatge d’alumnes que assoleixen l’àrea d’anglès a les actes de notes de final de curs i a les proves de 
CB de 6è. Criteri d’acceptació: Igual o superior a la mitjana del dos darrers cursos. (Veure indicador 2 de 
l’Objectiu anual 4). 

3. Participar en el Projecte GEP. Criteri d’acceptació: Obtenir el certificat d’innovació del Departament. 

4. Grau de satisfacció en les enquestes valoratives dels projectes GEP a l’alumnat de 3r a 6è, els i les 
mestres implicats/des i les famílies de 3r a 6è. Criteri d’acceptació: Igual o superior al 80% valorant 4 o 5. 
Fórmules: (Nombre de resultats obtinguts en les franges 4 i 5 / Nombre total de respostes obtingudes) * 100. 
 

Alumnat  

Mestres  

Famílies  
 

Fonts i procediments per a l’avaluació 

1. Evidències a l’àlbum al 2n i 3r trimestre i la incorporació de les activitats actualitzades en les UP. 

2. L’Equip Directiu recull i processa les dades dels resultats de les actes d’Esfer@ i dels informes de les 
proves de Competències Bàsiques i les facilita per a la reflexió amb el Claustre i/o etapa per a la presa 
d’acords sobre mesures de millora. 

3. Valoració a la memòria del grau de satisfacció recollit a l’enquesta a l’alumnat, els i les mestres i les 
famílies de 3è a 6è. 

 

Estratègia PdD: 1.2 Millora de la capacitat i competència matemàtica. 

ACTIVITATS/ACTUACIONS (PdD): 1.2.1 Millora del treball competencial dels alumnes a l’àrea de 
matemàtiques. 
OBJECTIU ANUAL: 6. Millorar l’aprenentatge dels diferents blocs matemàtics. 

Actuacions Recursos Temporització Responsables 

Implementació a l’aula de 1r a 4t de la nova línia 
metodològica de les matemàtiques, seguint el 
projecte InnovaMAT. 

- Llibre de text i 
materials 
manipulatius 

Al llarg del curs Mestres de 
matemàtiques 

Creació i implementació dels nous racons de 
matemàtiques a EI. 

- Documents escola 
(acords de 
llenguatge 
matemàtic INF) 
- Material elaborat 

Al llarg del curs Mestres d’EI 

Difusió de la nova metodologia a les famílies. - Llibre de text i 
materials 
manipulatius 

1r trimestre 
sense alumnes i 
al 3r trimestre 
amb alumnes 

Mestres de 
matemàtiques 
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Indicadors per mesurar el grau de compliment de l’objectiu anual 

1. Percentatge d’alumnes que superen la Competència Matemàtica a les actes de notes de final de curs i de 
CB de 6è. Criteri d’acceptació: Igual o superior a la mitjana del dos darrers cursos. Fórmula: (Nombre d’alumnes 

que superen la competència matemàtica a les actes de notes de final de curs i a les Competències Bàsiques / Nombre d’alumnes del 
grup) * 100. 

 MAT 
Mitjana dels dos 

darrers cursos 
2019-20 

1r 87,37%  

2n 94,24%  

3r 83,35%  

4t 95,25%  

5è 66,95%  

6è 89,17%  

6è CB 80,55%  
 

2. Grau de satisfacció en les enquestes valoratives amb la nova metodologia emprada als mestres que l’han 
aplicat i les famílies de 1r a 4t. Criteri d’acceptació: Igual o superior al 80% valorant 4 o 5. Fórmules: (Nombre 

de resultats obtinguts en les franges 4 i 5 / Nombre total de respostes obtingudes) * 100. 
 

Mestres  

Famílies  
 

Fonts i procediments per a l’avaluació 

1. Evidències a l’àlbum de cada trimestre. 

2. L’Equip Directiu recull i processa les dades dels resultats de les actes d’Esfer@ i dels informes de les 
proves de Competències Bàsiques i les facilita per a la reflexió amb el Claustre i/o etapa per a la presa 
d’acords sobre mesures de millora. 

3. Valoració a la memòria del grau de satisfacció recollit a l’enquesta dels i les mestres i les famílies de 1r-4t. 

 

Estratègia PdD: 1.3 Millora de la competència digital. 

ACTIVITATS/ACTUACIONS (PdD): 1.3.1 Integració de les TAC en els processos d’ensenyament-
aprenentatge. 
OBJECTIU ANUAL: 7. Continuar ampliant i adequant els recursos TAC per implementar-los en la pràctica 
docent. 

Actuacions Recursos Temporització Responsables 

Continuar incorporant i aplicant recursos 
TAC com a eina en els processos 
d’aprenentatge dels alumnes. 

- Acords de la formació 
en centre. 
- Orientacions 
proporcionades per la 
Comissió TAC 
- Eines TAC 
- Unitats didàctiques i 
materials 

Al llarg del 
curs 

Claustre 

Utilitzar el correu dels alumnes i les eines 
de treball col·laboratiu del GSuite de 3r a 
6è. 

- Acords de centre TAC 
- Eines TAC 
- Unitats didàctiques i 
materials 

Al llarg del 
curs 

Tutors/es i 
mestres de 
reforç 

Projecte de robòtica amb col·laboració del 
CRP: VallèsBot amb l’alumnat de 5è. 

-Documentació i recursos 
dels Seminaris TAC 
- Unitat didàctica 
“Business environment” 
- Eines TAC 
- Acords de centre de la 
formació TAC 

En moments 
concrets i 
acordats:  
VallèsBot 

Tutors/es, 
mestres de 
reforç 
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Formació entre iguals en l’ús de les eines 
Google Educació. 

- Acords de la formació 
en centre. 
- Orientacions 
proporcionades per la 
Comissió TAC 
 

Al llarg del 
curs en 
moments 

ED i 
coordinadora 
TAC 

Formació en centre: “Programació i 
robòtica a l’escola”. 

- Recursos formador 
- Currículum PRI i INF 
 

2n trimestre Tot el claustre 
inscrit a la 
formació 

Indicadors per mesurar el grau de compliment de l’objectiu anual 

1. Nombre d’activitats TAC dutes a terme a cada nivell. Criteri d’acceptació: Igual o superior a 1 per 
trimestre. 
 

 EI 2019-20   PRI 2019-20  PRI 2019-20 

P3 /3 1r /3 4t /3 

P4 /3 2n /3 5è /3 

P5 /3 3r /3 6è /3 
 

2. Participar al Projecte VallèsBot: creació d’una solució tecnològica adequada al problema plantejat, procés 
d’elaboració dels productes i exhibició a la fira. Criteri d’acceptació: Obtenir el diploma de participació. 
 

3. Grau de satisfacció en les enquestes valoratives del Projecte VallèsBot, l’alumnat de 3r a 6è, els i les 
mestres i les famílies de 5è. Criteri d’acceptació: Igual o superior al 80% valorant 4 o 5. Fórmules: (Nombre de 

resultats obtinguts en les franges 4 i 5 / Nombre total de respostes obtingudes) * 100. 
 

Alumnes  

Mestres  

Famílies  
 

4. Percentatge de mestres inscrits/es a la formació del total del Claustre. Criteri d’acceptació: Igual o 
superior a 75%. Fórmula: (Nombre de mestres inscrits a la formació / Nombre total de mestres) * 100. 
 

Mestres 19-20 Criteri acceptació Mestres inscrits 

18 13,5%  
 

5. Grau de satisfacció dels mestres en l’aprofitament dels recursos TAC com a eina d’aprenentatge dels 
alumnes. Criteri d’acceptació: Igual o superior al 85% valorant 4 o 5. Fórmula: (Nombre de resultats obtinguts en les 

franges 4 i 5 / Nombre total de respostes obtingudes) * 100. 
 

Mestres  
 

Fonts i procediments per a l’avaluació 

1. Evidències a l’àlbum de cada trimestre i la incorporació de les activitats actualitzades en les UP. 

2. La Comissió TAC farà el seguiment al llarg del curs de les diferents actuacions plantejades. 

3. L’Equip Directiu recull i processa les dades dels resultats de les actes d’Esfer@ i dels informes de les 
proves de Competències Bàsiques i les facilita per a la reflexió amb el Claustre i/o etapa per a la presa 
d’acords sobre mesures de millora. 

4. Valoració a la memòria del grau de satisfacció recollit a l’enquesta dels alumnes de 3r a 6è,  i els i les 
mestres i les famílies de 5è. 
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OBJECTIU PdD: 2. MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL 

Estratègia PdD: 2.1 Foment de la implicació de la comunitat educativa en el funcionament del 
centre. 

ACTIVITATS/ACTUACIONS (PdD): 2.1.1 Creació de canals de participació i comunicació amb els 
diferents sectors de la comunitat. 
OBJECTIU ANUAL: 8. Fomentar i potenciar la millora de les competències professionals dels i les mestres i 
la relació entre ells. 

Actuacions Recursos Temporització Responsables 

Continuïtat de la trobada anual entre l’ED i 
els mestres. 

- Calendari de reunions Una trobada al 
curs 

Equip Directiu 

Observacions d’aula de les persones 
substitutes/interines per avaluar.  

Documents d’avaluació 
(substituts) del 
Departament  

Dues 
observacions al 
curs 

Directora i 
tutor/a 
assignat/ada 

Pla de formació del professorat (veure 
quadre adjunt) 

- Formacions internes i 
externes 

Al llarg del curs Claustre 

Incloure al Pla d’Acollida l’acompanyament 
dels interins/es. 

- Pla d’Acollida General 
i d’Etapa 

Al llarg del curs Equip Directiu 
Ampliat 

Indicadors per mesurar el grau de compliment de l’objectiu anual 

1. Percentatge de trobades fetes sobre les previstes. Criteri d’acceptació: Superior al 80%. Fórmula: (Nombre 

de trobades realitzades / Nombre de trobades previstes) * 100. 
 

Trobades Criteri d’acceptació 12 /15 
 

2. Percentatge d’observacions fetes sobre les previstes al llarg dels curs. La proposta és fer observació de 
tot/es els/les interins/es. Criteri d’acceptació: Igual al 100%. Fórmula: (Nombre d’observacions realitzades / Nombre 

d’observacions previstes) * 100. 
 

Observacions /3 
 

Fonts i procediments per a l’avaluació 

1. L’Equip Directiu establirà un calendari d’entrevistes amb els mestres. 

2. Observacions d’aula amb una pauta d’observació pactada (criteris d’avaluació Departament). 

 

OBJECTIU ANUAL: 9. Potenciar i millorar les relacions amb les famílies. 

Actuacions Recursos Temporització Responsables 

Continuïtat de les reunions amb la junta de 
l’AMPA i amb les famílies delegades de classe. 

- Convocatòries  
 

1 reunió al 
trimestre 

Directora i 
Secretària 

Continuïtat en la difusió per mitjà del correu 
electrònic de les convocatòries i actes del 
Consell Escolar, AMPA i famílies delegades.  

- Actes de les 
reunions  

Posterior a 
cada reunió 

Directora i 
Secretària 

Continuïtat en la utilització del correu electrònic 
amb les famílies com a mitjà de comunicació 
preferent. 

- Correu electrònic Al llarg del 
curs 

Equip Directiu 

Continuïtat en les reunions formatives i 
informatives amb les famílies: aspectes 
pedagògics, noves tecnologies, projectes del 
centre, etc. 

- Full informatiu 
- Presentacions 
PowerPoint 

Primers dies 
de setembre 

Claustre 

Actualització de les presentacions de les 
reunions d’inici de curs. 

- Presentacions 
PowerPoint 

Primers dies 
de setembre 

Claustre 

Impuls d’una nova organització en l’adaptació 
de P3 incloent l’acompanyament dels familiars. 

-Enquesta de 
satisfacció 

Tres primers 
dies d’escola  

Claustre 

Participació de les famílies en les activitats 
lectives dels matins de decoració, l’explicació de 
contes i mostra de projectes. 
 

-Enquesta de 
satisfacció 

Al llarg del 
curs 

Claustre 
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Continuïtat en convidar a les famílies a algunes 
festes escolars: Nadal, English Day i Jocs Florals. 

-Seqüenciació 
activitats orals EP 
- Seminari ED 
-Seqüenciació 
tipologies textuals  
 

En moments 
concrets i 
acordats: 
Nadal, English 
Day i Jocs 
Florals 

Claustre 
Coordinadora 
English Day 

Indicadors per mesurar el grau de compliment de l’objectiu anual 

1. Percentatge de reunions fetes de les establertes al calendari inicial. Criteri d’acceptació: Igual o superior 
al 80%. Fórmula: (Nombre de reunions realitzades / Nombre de reunions previstes) * 100. 

 

AMPA Criteri d’acceptació  4 reunions /5 

Famílies delegades de classe Criteri d’acceptació 3 reunions /4 
 

2. Grau de satisfacció de les famílies en relació a les reunions formatives i informatives, a l’adaptació de P3, 
les activitats lectives dels matins de decoració, de l’explicació de contes i la mostra de projectes. Criteri 
d’acceptació: Igual o superior al 80% valorant 4 o 5. Fórmules: (Nombre de resultats obtinguts en les franges 4 i 5 / 

Nombre total de respostes obtingudes) * 100. 
 

Reunions formatives i informatives  

Adaptació de P3  

Matins de decoració  

Explicació de contes  

Mostres de projectes   
 

Fonts i procediments per a l’avaluació 

1. L’Equip Directiu reflectirà a la Memòria de centre el percentatge de les reunions dutes a terme. 

2. Valoració a la memòria del grau de satisfacció recollit a l’enquesta de les famílies. 

 

OBJECTIU ANUAL: 10. Fomentar la comunicació i la participació de l’alumnat. 

Actuacions Recursos Temporització Responsables 

Continuïtat de les reunions trimestrals amb els i 
les delegats i delegades de classe. 

- Convocatòries 
- Actes  
- Treball a les 
tutories 

Una reunió per 
trimestre 

Directora i 
tutors/es 

Impuls i continuïtat d’activitats per fomentar la 
cohesió de l’alumnat: matins de decoració, 
“patiescacs”, “Bibliopati a la fresca” i padrins 
lectors. 

- Enquesta de 
satisfacció 

A final de curs Claustre 

Participació en els projectes Anella i Apilo. - Concurs intern de 
centre 

Al llarg del curs Claustre 

Indicadors per mesurar el grau de compliment de l’objectiu anual 

1. Nombre de reunions de delegats i delegades de classe fetes de les establertes al calendari inicial. Criteri 
d’acceptació: Igual o superior al 80%. Fórmula: (Nombre de reunions realitzades / Nombre de reunions previstes) * 100. 
 

Delegats/des de classe Criteri d’acceptació 3 reunions /4 
 

2. Grau de satisfacció dels i les alumnes consultades en relació als matins de decoració, “patiescacs” i 
padrins lectors. Criteri d’acceptació: Igual o superior al 80% valorant 4 o 5. Fórmules: (Nombre de resultats 

obtinguts en les franges 4 i 5 / Nombre total de respostes obtingudes) * 100. 
 

Matins de decoració  

Patiescacs  

Bibliopati a la fresca   

Padrins lectors  
 

 
3. Participar en els projectes Anella i Apilo. Criteri d’acceptació: Obtenció dels diplomes. 
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Fonts i procediments per a l’avaluació 

1. L’Equip Directiu reflectirà a la Memòria de centre el percentatge de les reunions dutes a terme. 

2. Valoració a la memòria del grau de satisfacció recollit a l’enquesta dels alumnes. 

 

Estratègia PdD: 2.2 Promoció d’una projecció positiva del centre. 
ACTIVITATS/ACTUACIONS (PdD): 2.1.2 Potenciació d’una projecció positiva del centre. 
OBJECTIU ANUAL: 11. Impulsar activitats per millorar la bona imatge del centre. 

Actuacions Recursos Temporització Responsables 

Participació en activitats de l’entorn i organismes 
municipals: Consell Escolar Municipal, English 
Day, VallèsBot, PIC, ABS, Policia Local, Mossos 
d’Esquadra, Ajuntament de la Roca, Escola de 
Música de La Roca, Biblioteca, Jornades 
Esportives de Primària, Cantània, etc. 

- Calendari de 
reunions 
- Convocatòries i 
actes 
- Temporització 
de les activitats 
- Unitats 
didàctiques i 
materials 

Al llarg del curs Claustre 

Actualització de la pàgina web i publicació en els 
mitjans de comunicació locals els esdeveniments 
que es produeixin al centre. 

- Pàgina web de 
l’escola, dels 
serveis educatius 
i mitjans locals 

Al llarg del curs Claustre 

Nou disseny en l’organització de les Jornades de 
Portes Obertes per incloure la participació de tota 
la comunitat educativa. 

- Reunions 
- Enquesta 

1r trimestre Claustre i 
AMPA 

Inscripció al Pla Català de l’Esport. - Sol·licitud 1r trimestre Mestre 
d’Educació 
Física 

Indicadors per mesurar el grau de compliment de l’objectiu anual 

1. Nombre d’activitats de l’entorn i organismes municipals realitzades en relació a les previstes. Criteri 
d’acceptació: Igual o superior al 80%. Fórmula: (Nombre de reunions realitzades / Nombre de reunions previstes) * 100. 
 

Consell Escolar Municipal /3 

English Day /1 

VallèsBot /1 

Jornades Esportives de Primària (6è) /1 

Cantània – Auditori de Granollers(4t i 5è) /1 

PIC: visita P2-P3, visita casal d’avis, preadolescents, Premi Miranda (5è i 6è) /5 

ABS: pesatge PRI, visita CAP, xerrada alimentació 2n, revisió bucodental 1r i 6è, xerrada 

desenvolupament puberal 6è, vacunacions, xerrada primers auxilis 3r 

/7 

Mossos d’Esquadra: xerrada tecnologies /1 

Policia Local: educació vial (teòrica i pràctica) i visita  /3 

Ajuntament de La Roca: visita i entrevista a l’alcalde /1 

Biblioteca de La Roca: Cruspilletres, concurs Punt de Llibre /3 

Pessebre Vivent: concurs del cartell /1 

Programa anella: concurs i xerrada 3r /2 

Apilo: concurs /1 

Escola de Música de La Roca: Perkulele (3r) i cantata (2n) /2 

Total nombre d’activitats /33 

Criteri d’acceptació 26 activitats  
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2. Nombre de publicacions penjades a la pàgina web. Criteri d’acceptació: Igual o superior a 3 al trimestre 
per nivell.  
 

 EI 2019-20   PRI 2019-20  PRI 2019-20 

P3 /9 1r /9 4t /9 

P4 /9 2n /9 5è /9 

P5 /9 3r /9 6è /9 
 

3. Percentatge de demanda de plaça escolar de P3 i d’altres cursos. Criteri d’acceptació: Igual o superior al 
80% dels alumnes censats a La Torreta. Fórmula: (Nombre de reunions realitzades / Nombre de reunions previstes) * 100. 
 

Alumnes censats 2017 34 Criteri d’acceptació 27 
 

4. Grau de satisfacció en l’enquesta valorativa de les Jornades de Portes Obertes de les famílies assistents. 
Criteri d’acceptació: Igual o superior al 80% valorant 4 o 5. Fórmula: (Nombre de resultats obtinguts en les franges 4 i 5 

/ Nombre total de respostes obtingudes) * 100. 

 

Famílies assistents  
 

Fonts i procediments per a l’avaluació 

1. L’Equip Directiu recollirà a la Memòria de centre la valoració de les activitats de l’entorn així com dels 
reportatges publicitats a diaris o mitjans audiovisuals, si escau. 

2. L’Equip Directiu recollirà la dada de matrícula dins la memòria. 

3. Valoració a la memòria del grau de satisfacció recollit a l’enquesta dels assistents a les Jornades de Portes 
Obertes. 

 

OBJECTIU PdD: 3. MILLORAR L’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

Estratègia PdD: 3.1 Actualització de la documentació del Centre. 
OBJECTIU ANUAL: 12. Recollir, classificar, ordenar i actualitzar la documentació de centre (PLC, Projecte de 
Convivència, PEC, Pla d’Acollida i altres documents interns). 

Actuacions Recursos Temporització Responsables 

Revisió i actualització de PEC: Introducció i 
definició institucional. 

- PEC 2013 
- Documents 
d’Organització i Gestió  
de Centre 

3r trimestre ED 

Actualització del Pla Lingüístic de Centre amb 
els nous acords presos a la formació 2019-20. 

- Acords de les 
reunions d’etapa i de la 
formació 
- PLC  

1r trimestre Claustre 

Elaboració del Projecte de Convivència de 
Centre. 

- Pla de treball 
-Documents del 
Departament per 
l’elaboració del 
projecte de 
Convivència 

Abans del 24 
de març a 
l’exclusiva de 
comissió 

Comissió de 
convivència 

Actualització i seguiment del Pla d’Acollida de 
Mestres General i d’Etapa. 

- Pla d’Acollida General 
i d’Etapa 

Al llarg del curs Claustre i 
Equip Directiu 
Ampliat 

Elaboració dels documents de referència: 
“Estructures de les llengües” de 1r a 6è així 
com els fulls de seguiment unificats de Centre 
d’Interès i Català i Castellà. 

- Acords d’etapa 
- Currículum Primària 

2n trimestre Mestres d’EP 

Consens i actualització en etapa dels 
documents de referència i les unitats de 
programació del treball de les capacitats a EI. 

- Currículum Infantil 
- Documents d’escola 

3r trimestre Mestres d’EI 
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Consens en etapa dels instruments d’avaluació 
competencial de les àrees. 

- Acords d’etapa Al llarg del curs Claustre 

Establiment d’una sessió setmanal de 
coordinació de l’Equip Directiu Ampliat. 

- Actes  
- Memòria curs passat 
- Graella de tasques 
mensuals 

Divendres de 9 
a 10h 

Equip Directiu 
Ampliat 

Indicadors per mesurar el grau de compliment de l’objectiu anual 

1. Presentació en Claustre i en Consell Escolar del Projecte de Convivència i del Projecte Lingüístic actualitzat 
i publicació a la pàgina web de l’escola. Criteri d’acceptació: Data d’aprovació. 

2. Constatació de l’acord de Claustre i/o d’etapa en relació als instruments d’avaluació competencial i als 
documents de referència. Criteri d’acceptació: Els propis documents. 

Fonts i procediments per a l’avaluació 

1. L’Equip Directiu recollirà a la Memòria el procés portat a terme per a la seva elaboració i aprovació. 

 

  


