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PLA DE MILLORA 
D’OPORTUNITATS 
EDUCATIVES  
CURS 2020-21 

ESCOLA ELS ÀNGELS 

RESOLUCIÓ EDU/2210/2020, de 10 de 
desembre, per la qual es regula el Pal de millora 
d’oportunitats educatives per al curs 2020-2021, 
en el marc de les mesures adoptades pel 
Departament d’Educació per pal·liar els efectes 
desfavorables per la COVID-19.  



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Escola Els Àngels 
 

 

1. Avaluació diagnòstica inicial 
 

1.1. Característiques del centre educatiu i de l’entorn 

L’escola Els Àngels està situada al barri tarragoní de la Granja, que es troba al nord-oest de la 

ciutat, delimitat pels barris de Torreforta (sud), Camp clar (oest), Riu clar (est) i l’Albada (nord), 

anomenats barris de Ponent. A partir de la meitat del segle XX les onades migratòries provinents 

del sud de la Península es van instal·lar en aquesta zona mogudes pel desenvolupament 

industrial i petroquímic del moment. Actualment La Granja és un barri pràcticament residencial, 

amb poca activitat econòmica, equipat amb centres d’ensenyament, centre de salut i transport 

públic, comparteix certes infraestructures amb els barris veïns, com el centre cívic, el 

poliesportiu, escoles formatives i algunes associacions de voluntaris. Majoritàriament hi 

resideixen grups familiars de classe treballadora mitjana-baixa i també baixa en el grups 

d’immigració que treballen en feines de poca remuneració econòmica i poc qualificades.   

L’Escola Els Àngels és l’única escola pública del barri de la Granja i aquesta, dins la zona de 

Ponent, que compta amb gran prestigi entre el seu veïnat. L’alumnat de l’escola és principalment 

resident del barri de la Granja i dels barris propers de Torreforta, Camp Clar i la Floresta. En els 

últims anys hem observat una afluència de matriculacions d’alumnat d’altres barris donat la 

disminució de la natalitat i que en alguns casos la primera opció dels residents de la Granja és  

l’escolarització concertada.  

L’Escola Els Àngels és una escola de titularitat pública de dues línies d’Educació infantil a 2n de 

primària i tres línies de 3r a 6è de primària. Compta a l’actualitat amb aproximadament 540 

alumnes. 

L’escola es troba localitzada entre el carrer Menorca del barri de La Granja (on té l’entrada 

principal) i la Rambla de Ponent del barri de Campclar. En aquesta Rambla també trobem altres 

escoles, una de titularitat concertada (La Salle Torreforta) i una altra de titularitat pública (Escola 

Campclar). 

 

1.2. Clima escolar en el centre educatiu 

L’escola Els Àngels disposa d’una comunitat educativa molt àmplia. En aquest moment tenim 

538 alumnes. Disposem d’una AMPA que dinamitza la totalitat de les activitats que es 

desenvolupen fora de l’horari escolar i participa de manera activa a mantenir el bon clima al 

centre educatiu.  

El Consell Escolar i el grup de pares i mares delegades fan que les famílies siguin molt 

participatives del nostre projecte educatiu i contribueixen en la bona convivència i participació 

en les diferents propostes educatives.  

Els i les treballadors/es del servei de menjador, monitors/res d’activitats extraescolars, neteja i 

personal PAS és coneixedor i partícip també del projecte educatiu i del projecte de convivència 

i plegats treballem per benestar emocional i educatiu de l’alumne.  
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1.3.  Processos i resultats d’aprenentatge, amb especial atenció al tercer 

trimestre del curs 2019-2020 i a l’alumnat amb vulnerabilitat educativa.  

De les dades obtingudes de l’estudi evolutiu dels indicadors de centre i dels resultats d’avaluació 

interna i avaluació externa extraiem les següents conclusions generals: 

- Existència de moltes discrepàncies entre les avaluacions internes i externes. 

- Obtenció de millors resultats a la llengua castellana que a la llengua catalana tant a les 

avaluacions internes com a les avaluacions externes.  

- Bon marge de millora en els resultats obtinguts en llengua anglesa en els cicles mitjà i 

superior.  

L’àrea que va quedar més descoberta durant el treball acadèmic en confinament va ser la llengua 

anglesa. Observem un endarreriment generalitzat en l’adquisició de continguts en aquesta àrea 

i sobretot una manca de motivació vers l’aprenentatge de la llengua anglesa. 

Tot i que l’índex d’alumnat amb risc social de l’escola no supera el 5% trobem moltes dificultats 

econòmiques i socioculturals en determinades famílies.  

Som un centre amb SIEI i per tant disposem d’alumnat molt divers inclòs a les aules. Aquesta 

diversitat, molt enriquidora, fa que les docències hagin de ser molt individualitzades i alhora 

integradores. L’índex d’alumnat amb necessitats educatives especials de la nostra escola és del 

13%. 

 

1.4. Necessitats educatives i emocionals de l’alumnat, amb especial atenció     

a l’alumnat amb vulnerabilitat educativa.  

Aquesta situació d’excepcionalitat ha fet molt més vulnerables a aquell alumnat amb necessitats 

educatives i emocionals. L’escola vetlla pel benestar emocional i educatiu de l’alumnat i intenta 

donar respostes ajustades als interessos, necessitats i motivacions de l’alumnat.  

Des de l’acció tutorial es fa un treball molt interessant de seguiment i acompanyament 

emocional a l’alumnat.  

1.5. Comunicació amb les famílies.  

El confinament ens va proporcionar l’oportunitat de millorar en la comunicació amb les famílies 

i establir noves vies de comunicació amb elles. Gairebé el 98% de les famílies ha mantingut 

comunicació amb l’escola ja sigui telefònicament com per correu electrònic.  

La comunicació telemàtica ha estat el gran canvi comunicatiu de la nostra escola.  
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2. Objectius i mesures planificades 

Els objectius del pla de millora són els següents: 

- Reforçar l’equitat educativa 

- Reforçar l’organització i funcionament en relació amb les condicions 

especials del curs 2020-21 

- Garantir la continuïtat i el progrés educatiu de l’alumnat, amb especial 

atenció a l’alumnat amb vulnerabilitat educativa. 

- Millorar l’equitat en l’accés a les colònies i sortides escolars i a les 

activitats complementàries en els ensenyaments gratuïts i obligatoris.  

- Estendre la gratuïtat dels materials escolars en els ensenyaments 

gratuïts i obligatoris. 

- Reforçar l’acompanyament, la motivació i el suport individual a 

l’alumnat, especialment de l’alumnat amb situació socioeconòmica 

desfavorida. 

- Facilitar la implicació i la participació de les famílies. 

- Millorar la comunicació entre les famílies i els centre educatius. 

- Potenciar les  oportunitats educatives més enllà de l’escola en relació 

amb l’alumnat amb situació socioeconòmica desfavorida. 

 

Aquests objectius es desplegaran amb les mesures preceptives de la Resolució, organitzades en 

tres àmbits d’actuació: 

Àmbit 1. Reducció de les barreres econòmiques 

Mesura 1: Accés equitatiu a les colònies i sortides escolars  

Mesura 2: Gratuïtat dels materials escolars en els ensenyaments gratuïts 

 

Àmbit 2. Acompanyament, motivació i suport a l’alumnat i reforç de l’atenció educativa 

Mesura 7: Tallers d’estudi assistit i de suport escolar diversificat 

Mesura 8: Acollida i retrobament de l’alumnat (1639 €) 

Mesura 10: Reforç del personal d’atenció educativa 

 

Àmbit 3. Acompanyament, implicació i participació de les famílies (2.246 €) 

Mesura 11: Formació de les famílies, especialment en relació amb el coneixement del català, 

competència digital i la parentalitat positiva, i accions de suport i orientació a les famílies. 

Mesura 13: Millora de la comunicació famílies-escola 

 

 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Escola Els Àngels 
 

 

3. Desenvolupament de les mesures previstes 

ÀMBIT 1: REDUCCIÓ DE LES BARRERES ECONÒMIQUES 
 

 

 

ÀMBIT 1 Objectiu 
PGA 

Objectius 
específics 

Destinataris Descripció de 
l’acció  

Assoliment - 
Indicadors d’avaluació 

Recursos Temporització Responsable 

Mesura 1: 
Accés 
equitatiu a les 
colònies i 
sortides 
escolars 
 

Objectiu 2 -Millorar l’equitat 
en l’accés a les 
colònies i sortides 
escolars i a les 
activitats 
complementàries 
en els 
ensenyaments 
gratuïts i 
obligatoris.  
 

Tot 
l’alumnat 
del centre 

-Reducció del 
preu d’algunes de 
les sortides 
incloses en el pla 
anual de centre. 
Mitjançant 
abonament 
directe a les 
entitats que les 
presten.   

- Nombre d’alumnes 
que accediran a les 
sortides. 
- Grau de satisfacció 
de l’alumnat i del 
professorat.  

958 € Primer 
semestre de 
l’any 2021 

Equip 
directiu 
 

Mesura 2: 
Gratuïtat dels 
materials 
escolars en els 
ensenyaments 
gratuïts 
 

Objectiu 2 Estendre la 
gratuïtat dels 
materials escolars 
en els 
ensenyaments 
gratuïts i 
obligatoris. 
 

Tot 
l’alumnat 
del centre 

-Adquisició de 
llibres de text, pel 
projecte de 
reutilització. 
- 50% de reducció 
de  la quota 
voluntària de 
material escolar. 

-Nombre d’alumnes 
que  veuran la quota 
minvada. 
-Nombre d’alumnes 
participants en el 
projecte de 
reutilització 
-Grau de satisfacció de 
les famílies  i del 
professorat.  

16.000€ Tercer 
trimestre del 
curs 2020-21 

Equip 
directiu 
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ÀMBIT 2. ACOMPANYAMENT, MOTIVACIÓ I SUPORT A L’ALUMNAT I REFORÇ DE L’ATENCIÓ EDUCATIVA 

ÀMBIT 2 Objectiu 
PGA 

Objectius 
específics 

Destinataris Descripció de 
l’acció  

Assoliment - 
Indicadors 
d’avaluació 

Recursos Temporització Responsable 

Mesura 7: 
Tallers d’estudi 
assistit i de 
suport escolar 
diversificat 

Objectiu 3 - Reforçar 
l’organització i 
funcionament en 
relació amb les 
condicions 
especials del curs 
2020-21 
- Garantir la 
continuïtat i el 
progrés educatiu 
de l’alumnat, amb 
especial atenció a 
l’alumnat amb 
vulnerabilitat 
educativa. 
 

Alumnat de 
cicle mitjà i 
superior. A 
proposta 
dels 
mestres 
tutors per 
adequar el 
recurs a les 
necessitats 
de 
l’alumnat. 

-Realització, a 
càrrec d’una 
entitat 
especialitzada, de  
tallers de 
suporten la 
realització de les 
tasques escolars 
(principalment de  
llengua anglesa). 
 
-Estada escolar 
per perfeccionar 
la llengua 
anglesa.  

-Nombre d’alumnes 
atesos.  
 
-Impacte dels suports 
en la millora dels 
aprenentatges en 
llengua anglesa els 
alumnes que reben el 
suport.   
 
 

3.060€ Segon i tercer 
trimestre 
 
 
Mes de juliol 

Equip 
directiu 

Mesura 8: 
Acollida i 
retrobament 
de l’alumnat 
 

Objectiu 1 -Reforçar 
l’acompanyament, 
la motivació i el 
suport individual a 
l’alumnat, 
especialment de 
l’alumnat amb 
situació 
socioeconòmica 
desfavorida. 

Alumnat de 
primària 

-Formació al 
professorat sobre 
el dol. 
-Organització, a 
càrrec d’una 
entitat 
especialitzada, 
d’espais de 
treball 
socioemocional.   

-Grau de participació 
del professorat en la 
formació de dol. 
 
-Nombre d’activitats 
organitzades i 
nombre d’alumnat 
participant 

1.639€ Segon i tercer 
trimestre 

Equip 
directiu  
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ÀMBIT 3. ACOMPANYAMENT, IMPLICACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLLIES 

Mesura 10: 
Reforç del 
personal 
d’atenció 
educativa 

Objectiu 2 -Reforçar l’equitat 
educativa.  

Comunitat 
educativa 

- Desplegar les 
funcions 
descrites a les 
instruccions 
d’inici de curs 
publicades pel 
Departament.  
 

-Impacte de la TIS en 
el clima escolar. 

0 € Setembre  Equip 
directiu 

ÀMBIT 3 Objectiu  
PGA 

Objectius 
específics 

Destinataris Descripció de 
l’acció  

Assoliment - 
Indicadors d’avaluació 

Recursos Temporització Responsable 

Mesura 11: 
Formació de les 
famílies, 
especialment en 
relació amb el 
coneixement del 
català, 
competència 
digital i la 
parentalitat 
positiva, i accions 
de suport i 
orientació a les 
famílies. 

Objectiu 4 - Facilitar la 
implicació i la 
participació de 
les famílies. 

Famílies de 
l’alumnat de 
l’escola 

-Realització de 
tallers de 
formació en 
competència 
digital i 
acompanyament 
escolar.  

- Nombre de formacions 
- Nombre de famílies 
participants respecte el 
total de famílies del 
centre.  
- Grau de satisfacció de 
les persones 
participants. 

596 € Segon i tercer 
trimestre  

Equip 
directiu 
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Mesura 13: 
Millora de la 
comunicació 
famílies-escola 
 

Objectiu 4 - Millorar la 
comunicació 
entre les 
famílies i els 
centres 
educatius. 
- Facilitar la 
implicació i 
participació de 
les famílies 

Famílies de 
l’alumnat de 
l’escola  

-Contractació 
d’una App de 
comunicació amb 
les famílies.  

- Percentatge d’ús de 
l’App. 
-Grau de satisfacció de 
les famílies.  

1.650 € Mes de Gener Equip 
directiu 
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4. Mecanismes d’autoavaluació sistemàtica i de retiment de comptes 

- Comissió de participació en l’elaboració i de seguiment del pla d’actuació.  
 
La comissió de participació la integraran els membres de la comissió permanent del Consell 
Escolar. Aquesta comissió es reunirà mensualment per fer el seguiment del pla.  
 
Tant l’aprovació del Pla com el seguiment de les actuacions d’aquest,  es tractaran a les ordres 
del dia dels claustres i consells escolars celebrats durant el curs escolar.  
 
 

- Memòria d’avaluació.  

 

La memòria del Pla quedarà recollida a la Memòria Anual del Centre Escolar. Aquesta s’aprovarà 

al Claustre i al Consell Escolar durant el primer trimestre del proper curs.  

 

- Retiment de comptes davant el Consell Escolar del centre educatiu i la Direcció dels 

serveis territorials.  

 

L’Equip Directiu presentarà els comptes al Consell Escolar i a la direcció dels serveis territorials 

aportant la documentació requerida en la Resolució EDU72210/2020, per la que es regula el Pla 

de Millora d’Oportunitats Educatives pel curs 2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

Tarragona, 15 de desembre de 2020. 

 


