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Objectiu :

Estratègia:
Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora
11 Consolidar els canvis introduïts al 

projecte  d'ensenyaments artístics.

111 Planificar i modificar  les actuacions 

artístiques segons el pla d'organització 20-

21.

Inici de curs Direcció

112  Organitzar actes presencials o virtuals. Inici de curs Especialistes 

música i dansa

113  Aplicar activitats d'educació artística 

per potenciar la creativitat.

Tot el curs Cap d'estudis i 

coordinadors

Millora dels resultats proves internes i 

externes 85 % PEC 5 i 8

12 Consolidar els espais (robòtica, club 

lector, creació literària i matemàtica 

aplicada): espais.

121 Adequar i realitzar espais a EI i PRI Tot el curs Cap d'estudis i 

responsable 

comissió

Millora dels resultats proves internes i 

externes 85 % PEC 5, 6, 7,8 i 13

122 Aplicar el projecte INNOVAMAT. Tot el curs Cap d'estudis Millora dels resultats proves internes i 

externes 85 % PEC 6, 7 i 12

123 Revisar i valorar  la nova organització i 

funcionament.

Trimestral Directora Grau de satistacció Alt - mitjà - baix. 

PEC 1, 2 i 3.

13 Avançar en la millora del procés 

d'ensenyaments aprenentatge a partir dels 

resultats de l'avaluació interna i externa en 

la situació actual de pandèmia.

131 Planificar  noves estratègies per 

treballar i consolidar els aprenentatges 

corresponents al 3r trimestre del curs    19-

20.

1r trimestre Cap d'estudis Grau d'impacte en els resultats alt - 

mitjà - baix PEC 14

132 Planificar  noves estratègies per 

treballar i consolidar els aprenentatges 

corresponents al nivell del curs 20-21 en 

cas de confinament.

2n i 3r trimestre Coordinadors 

cicles

Consolidació dels resulatts de les 

proves internes i externes referent a 

cursos anteriors 85 %. PEC 5, 6, 7, 9, 

10 i 14

14 Actualitzar els documents de gestió del 

centre.

141 Aplicar els diferents documents 

elaborats.

Trimestral Directora Nombre d'acodrs i documents 

elaborats / Nombre aplicats. Estabilitat 

Centre: Escola Mil·lenari Curs escolar: 2020-2021
Millora dels resultats educatius (La transformació i la millora educativa)

1.Consolidació del PEC per afavorir l'aprenentatge competencial.

Grau d'impacte Alt - mitjà - baix  PEC 

13 PEC 20



Estratègia:
Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora
21 Convertir projectes en funcionament en 

projectes STEAM.

211 Programar i realitzar un projecte 

STEAM a cada nivell.

Tot el curs Cap d'estudis i 

coordinadora 

TAC

Grau d'impacte en els resultats alt - 

mitjà - baix PEC 13, 14

212 Transformar el projecte de robòtica en  

projectes STEAM.

Tot el curs Coordinadora 

TAC

Grau de satisfacció alt - mitjà - baix. 

PEC 13, 14

22 Implusar projectes innovadors que 

afavoreixin el treball competencial a partir 

de projectes.

221 Adaptar els projectes de l'EI al Pla 

d'organització.

Tot el curs Cap d'estudis Grau de satisfacció alt - mitjà - baix. 

PEC 13, 14

222 Adaptar el projecte d'experimentació al 

Pla d'organització.

Tot el curs Cap d'estudis Grau d'impacte : alt - mitjà - baix PEC 

13, 14

223 Iniciar i dinamitzar els nous projectes : 

Araart i ERASMUS.

Tot el curs Susanna i Mar Grau de satisfacció alt - mitjà - baix. 

PEC 13, 14

23 Impulsar un pla d'educació digital a partir 

dels reptes socials i tecnològics de la 

societat actual.

231 Utilitzar les noves tecnologies des dels 

diferents nivells i àmbits.

Tots el curs Coordinadora 

TAC

Millora dels resultats interns. 85 %. 

PEC 13, 14

232 Formar tot el professorat i  a l'alumnat 

de PRI en la utilització del CLASROOM 

com a eina digital.

Tots el curs Coordinadora 

TAC

Grau d'impacte : alt - mitjà - baix. PEC 

13, 14

233 Realitzar  presentacions digitals des 

dels diferents àmbits.

Tots el curs Coordinadors 

cicles

Grau d'impacte : alt - mitjà - baix. PEC 

13, 14

24 Consolidar el treball competencial en 

l'àmbit lingüistic.,

241 Revisar el tractament lingüístic per 

àrees i nivells.

Setmanal Rosa B. 

Comissió

Millora dels resultats interns i externs . 

85 %. PEC 6

2. Elaboració i aplicació de nous projectes metodològics.



Estratègia:
Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora
31 Gestionar les activitats amb grups 

flexibles  i/o reduïts per atendre la 

diversitat.

311 Planificar i organitzar els grups 

estables.

Inici curs Direcció Grau de satisfacció: alt / mitjà / baix    

PEC 16, 17

312 Utilitzar les noves tecnologies com a 

una eina més d'aprenentatge.

Tot el curs Coordinadora 

TAC i tutors

Millora dels resultats interns. 85 %     

PEC 5 i  6

32 Vetllar i avançar  en  el tractament de la 

diversitat per aconseguir la inclusió de tot 

l'alumnat tenint en compte que som escola 

d'agrupament  d'alumnes sords.

321 Atendre els alumnes NESE dins dels 

grups estables.

Tot el curs Mestra EE Nombre d'alumnes que assoleixen les 

competències .70 %. PEC 9, 10

322 Acompanyar els alumnes amb sordesa, 

a partir dels recursos establerts.

Tot el curs Mestra UALL Nombre d'alumnes que assoleixen les 

competències .85 %. PEC 6

323 Garantir el bon funcionament de la 

CAD i la comissió social.

Mensual Direcció PEC 15

324 Planificar actuacions per millorar el 

nivell lector dels alumnes.

Inici de curs Cap d'estudis Reducció de la franja baixa de 

comprensió lectora en un 10 % PEC 

10

33 Afavorir la formació docent per treballar 

competencialment.

331 Organitzar  sessions de formació 

presencials o telemàtiques.

Trimestral Cap d'estudis Nombre de participants/nombre de 

mestres. PEC 12

332 Acompanyar el professorat que 

s'incorpora de nou al centre.

Tot el curs Direcció i 

coordinadors de 

cicle.

Grau de satisfacció: alt / mitjà / baix. 

PEC 11, 17

333 Planificar reunions i comissions. Inici de curs Cap d'estudis. PEC 19

3. Optimització dels recursos humans i materials  per atendre els infants tenint en compte la diversitat.



Objectiu :

Estratègia:
Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora
41. Fer partícips  els diferents sectors de la 

comunitat educativa de les activitats de 

l'escola i en el retiment de comptes.

411 Implicar i fer partícips els membres del 

Consell escolar en la revisió i aprovació de 

les diferents activitats del centre.

Trimestral Directora Nombre d'actuacions presentades/ 

nombre aprovades. PEC 19

412 Difondre a les famílies  les diferents 

actuacions que es realitzin .

Tot el curs Directora Grau de satisfacció : alt - mitjà - 

baix PEC 2, 3

42. Mantenir un bon sistema de relació 

amb la comunitat educativa i les 

institutcions locals, comarcals i de país.

421 Mantenir un bon sistema de relació 

amb l'AFA.

Tot el curs Directora Nombre alumnes inscrits / nombre 

d'alumnes escola. . Nombre 

d'actuacions conjuntes  ( mínim 3) 

PEC 4

422 Activar les vies de comunicació fluïda 

amb les famílies en el marc de la 

pandèmia.

Tot el curs Direcció Nombre de comunicacions 

establertes / realizades. Mínim 2 

PEC 2, 3, 17, 18,19

423 Mantenir un bon sistema de relació 

amb les institucions locals i els SSTT 

d'educació.

Tot el curs Directora Grau de satisfacció: alt - mitjà - 

baix. PEC 17

424 Coordinar-nos amb els centres 

educatius del municipi.

Tot el curs Directora Grau de satisfacció: alt - mitjà - 

baix PEC 17

Estratègia:
Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora
51. Revisar i activar el projecte de 

convivència: educació emocional i en 

valors, la mediació, la coeducació i la 

sostenibilitat.

511 Prendre acords i revisar la part 

d'educació emocional del projecte de 

convivència d'acord amb la situació actual 

de pandèma , als cicles.

1r trimestre Cap d'estudis Grau d'impacte : alt - mitjà - 

baixPEC 18

512 Difondre i participar en el projecte de 

SOSTENIBILITAT AFA/ escola.

Tot el curs Cap d'estudis i 

secretària

Grau de satisfacció: alt - mitjà - 

baix PEC 13, 17

52. Promoure actuacions per afavorir la 

competència social i prevenir l'absentisme.

521 Planificar actuacions per prevenir 

l'absentisme.

Tot el curs Directora Nombre d'activacions del protocol 

activades / nombre d'absentismes 

produïts.  PEC 14, 15

5. Millora de les competències socials de l'alumnat perquè esdevinguin persones íntegres.

Centre: Escola Mil·lenari Curs escolar: 2020-2021
Millora de la Cohesió social

4. Potenciació del treball en equip i de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa.



Curs escolar: 2020-2021
Objectiu 1:

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Unificació de les sessions de música i 

pràctica instrumental a CM i CS.

Cada 15 dies (2 

sessions)

Especialista de 

música I

Grau satisfacció : alt-mitjà-baix Valoracions especialistes i tutores. Memòria

Realització d'una sessió de música a EI i 

CI.

Setmanal Especialista de 

música II

Grau satisfacció : alt-mitjà-baix Valoracions especialistes i tutores. Memòria

Realització d'una sessió de dansa amb mig 

grup a  EI.

Setmanal Especialista de 

dansa

Grau satisfacció : alt-mitjà-baix Valoracions especialistes i tutores. Memòria

Realització de sessions de dansa a primària 

amb els grups de convivència estables, 

introduint activitats d'educació física.

Cada 15 dies (2 

sessions)

Especialista de 

dansa

Grau satisfacció : alt-mitjà-baix Valoracions especialistes i tutores. Memòria

Valoracions
Propostes de millora

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Planificació d'actuacions com a projecte 

d'escola: Santa Cecília.

1 setmana novembre Especialistes àmbit 

artístic

Grau d'impacte :alt - mitjà - baix Enquesta mestres . Memòria

Realització d'actuacions internes i externes, 

depenent de la situació sanitària del 

moment.

Festes i mes de juny Especialistes àmbit 

artístic

Grau de satisfacció mestres : alt - mitjà - 

baix

Enquesta mestres . Memòria

Planificació i col·laboració en d'actuacions i 

activitats extraescolars d'àmbit artístic, 

conjuntes amb l'AFA en el marc de la 

pandèmia.

Setmanals Empresa AFA  Nombre d'alumnes inscrits a les activitats. 

Comparativa cursos anteriors

Recollida de dades

Valoracions
Propostes de millora

Centre: Escola Mil·lenari
Millora dels resultats educatius

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 111 Planificar i modificar  les actuacions artístiques segons el pla d'organització 20-21.

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 112  Organitzar actes presencials o virtuals.



Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Realització d'un ESPAI creatiu a CM i CS i 

un taller artístic a EI i CI en anglès.

Tot el curs, quinzenal Especialista d'anglès Millora dels resultats en llengua anglesa 

oral.  85 %

Proves

Realització d' ESPAIS científics i literaris 

complementats amb l'visual i plàstica.

Tot el curs, quinzenal Tutora Millora dels resultats en les proves internes 

dels àmbits científics i lingüístics 85 %

Proves

Valoracions
Propostes de millora

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Realització dels dossiers de continguts 

matemàtics associats als espais àmbit 

científic al CS i avaluació dels continguts 

treballats. Dins de l'aula i en període de 

possible confinament.

Tot l'any, quinzenal Tutores Millora en els resultats de les proves 

internes i externes de l'àmbit matemàtic 85 

%

Proves

Realització de la PLATAFORMA innovamat 

dins dels ESPAIS a CI i 3r de CM.

Tot l'any, quinzenal Tutores Millora en els resultats de les proves 

internes i externes de l'àmbit matemàtic 85 

%

Proves

Adequació de les programacions a la nova 

organització dels ESPAIS.

1r trimestre Tutores Grau de satisfacció mestres : alt - mitjà - 

baix

Memòria cicles

Valoracions
Propostes de millora

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 121 Adequar i realitzar espais a EI i PRI

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 113  Aplicar activitats d'educació artística per potenciar la creativitat.



Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Realització d'una formació prèvia al CI i 3r 

de PRI

Setembre Coordinadora cicle Grau d'impacte alt - mitjà - baix Enquesta a nivells

Consolidació del projecte Innovamat a CI Tot el curs Tutores Millora en el resultat de les proves internes 

de l`ambit matemàtic

Proves

Aplicació del projecte innovat a 3r de 

primària.

Tot el curs Tutores Valoració del mètode i resultat de les 

proves internes

Valoració cicle i resultats de proves internes 

de d'àmbit matemàtic

Valoracions
Propostes de millora

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Valoració per cicles de la nova organització 

i modificació, si s'escau, i adaptació dels 

ESPAIS i projectes per cicles.

Trimestral Coordinadores cicles valoracions i propostes recollides a 

coordinació

Valoracions
Propostes de millora

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Realització d'una avaluació inicial a tots els 

nivells, com a punt de partida.

Setembre Coordinador de cicle resultats obtinguts Document cicles 1r trimestre

Disseny i planificació de noves propostes 

de millora

Setembre / octubre Coordinador de cicle document elaborat Document cicles 1r trimestre

Difusió de les modificacions dissenyades a 

cada nivell i àmbit

Setembre / octubre Coordinador de cicle Document cicles 1r trimestre

Valoracions
Propostes de millora

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 131 Planificar  noves estratègies per treballar i consolidar els aprenentatges corresponents al 3r 
trimestre del curs    19-20.

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 123 Revisar i valorar  la nova organització i funcionament.

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 122 Aplicar el projecte INNOVAMAT.



Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Planificació i realització d'activitats al 

CLASROOM en un espai horari i dins de 

les àrees a PRI.

Setmanal Coordinador de cicle Grau d'impacte alt - mitjà i baix Document elaborat

Creació de dossiers d'activitats pels 

possibles períodes de confinament, lligats 

als aprenentages.

Tot el curs Tutors i especialistes Resultats de les proves internes de cada 

àmbit 85 %

Dossiers elaborats

Preparació d'activitats de CLASROOM a 

tots els àmbits, pels períodes de 

confinament.

Tot el curs Tutors i especialistes Resultats de les proves internes de cada 

àmbit 85 %

Document elaborat

Valoracions
Propostes de millora

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris

Implicació i participació dels membres del 

CE en l'aprovació i difusió del pla 

d'organització (COVID).

Trimestral Directora Grau d'implicació: alt - mitjà - baix

Aplicació del Pla de convivència. Tria dels 

items a treballar conjuntament.

1r trimestre Equip de coordinació Grau d'impacte : alt - mitjà - baix.

Definició de places estructurals d'atenció a 

la diversitat, visual i plàstica i metodologies 

globalitzades.

2n trimestre Directora Document elaborat.

Aplicació i revisió del Pla de confinament i 

d'obertura.

trimestral Directora Grau de satisfacció : alt - mitjà - baix.

Informació i aplicació dels diferents 

protocols COVID que marca el 

departament..

Tot el curs Directora Grau d'impacte : alt - mitjà - baix.

Revisió i adequació dels informes per a les 

famílies.

Primer trimestre Coordinadora de 

cicle

Document elaborat.

Valoracions

Propostes de millora

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 141 Aplicar els diferents documents elaborats.

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 132 Planificar  noves estratègies per treballar i consolidar els aprenentatges corresponents al nivell del 
curs 20-21 en cas de confinament.



Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Revisió i modificació del Projecte STEAM 

de 4t de primària.

1r trimestre Mestra responsable 

de la comissió. Laia

Document elaborat. Recull documentació

Revisió dels projectes des de la comissió 

de ciències experimentals.

Mensual Mestra responsable 

de la comissió. Laia

Document elaborat. Memòria comissió

Valoracions
Propostes de millora

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Transformació del projecte de robòtica en 

STEAM a 5è i 6è de PRI.

Tot el curs Coordinador de CS i 

mestra

Grau de satisfacció alt - mitjà - baix.

Elaboració de la programació. Tot el curs Mestra resposable de 

l'ESPAI

Programació del projecte i document 

elaborat.

Recull documentació

Valoracions
Propostes de millora

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Planificació de RACONS i AMBIENTS amb 

dos mestres dins de l'aula, mantenint els 

grups estables.

Tot el curs Coordinadora de 

cicle

Grau de motivació dels alumnes. 

Participació 85 %

Memòria EI

Adaptació dels ESPAIS, partició del grup de 

convivència estable.

Tot el curs Coordinadora de 

cicle

Grau de satisfacció mestres : alt - mitjà - 

baix.

Memòria EI

Valoracions
Propostes de millora

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 221 Adaptar els projectes de l'EI al Pla d'organització.

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 211 Programar i realitzar un projecte STEAM a cada nivell.

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 212 Transformar el projecte de robòtica en  projectes STEAM.



Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris

Adaptació del projecte d'experimentació, 

partició del grup estable a EI amb 

l'especialista d'anglès.

Tot el curs Coordinador EI Grau d'impacte : alt - mitjà - baix Memòria cicles.

Aplicació del projecte de laboratori a 

primària amb el grup estable a l'aula.

Tot el curs Coordinadors cicles Grau d'impacte en l'aplicació 

d'aprenentatges. 85 %

Memòria cicles.

Valoracions

Propostes de millora

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Planificació de la formació del projecte 

Araart.

Pendent Susanna S i Mar 

Lara

Grau de satisfacció : alt - mitjà - baix Assistència a la formació

Coordinació amb els centres col·laboradors 

d'ambdos projectes.

A concretar Susanna S i Mar 

Lara

Grau de satisfacció : alt - mitjà - baix Valoració dels centres col.laboradors

Creació d'activitats i actuacions. A concretar Susanna S i Mar 

Lara

Grau de satisfacció : alt - mitjà - baix Activitats programades i realitzades

Valoracions
Propostes de millora

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 222 Adaptar el projecte d'experimentació al Pla d'organització.

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 223 Iniciar i dinamitzar els nous projectes : Araart i ERASMUS.



Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Distribució del material informàtic i espais 

per a cada nivell : aula d'ordinadors, ipads, 

chromebooks i tablets.

setembre Coordinadora TAC Grau d'impacte : alt - mitjà - baix Valoracions memòria cicles

Utilització de diferents programaris com : 

clasroom, tinkercad (disseny) , canvas 

(presentacions), plataforma innovamat , 

tractament de textos i imatges i creació de 

videos a PRI.

Tot el curs Coordinadora TAC Grau d'impacte : alt - mitjà - baix Valoracions memòria cicles

Utilització dels programaris de robòtica : 

Lego Mindstorm, Scratch i, code i bee bot i 

aplicacióals projectes Steam.

Tot el curs Responsable 

robòtica.

Grau d'impacte : alt - mitjà - baix Valoracions memòria cicles

Valoracions
Propostes de millora

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Formació de tot professorat en la utilització 

del CLASROOM com a eina digital.

Setembre Coordinador de cicle Grau d'impacte : alt - mitjà - baix Formació interna

Formació de tot l'alumnat de primària en la 

utilització del CLASROOM com a eina 

digital per treballar des dels diferents 

àmbits.

Setmanal Coordinador de cicle/ 

tutors

Grau d'impacte : alt - mitjà - baix. Millora 

dels aprenentatge (temps de confinament)

Formació interna

Assignació d'un espai horari per a cada 

grup estable.

Setembre Cap d'estudi.

Realització d'activitats amb el CLASROOM 

des dels diferents àmbits d'aprenentatge.

Tot el curs. Setmanal Tutors Nombre d'activitats acordades / realitzades Recull d'activitats.

Valoracions
Propostes de millora

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 232 Formar tot el professorat i  a l'alumnat de PRI en la utilització del CLASROOM com a eina digital.

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 231 Utilitzar les noves tecnologies des dels diferents nivells i àmbits.



Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris

Realització de presentacions orals amb 

suport digital a CI dins l'àmbit de medi.

Tot el curs. Tutors Nombre de presentacions acordades / 

realitzades

Memòria cicles

Realització de presentacions orals amb 

suport digital a CM dins l'àmbit de medi i en 

el projecte matemàtic.

Tot el curs. Tutors Nombre de presentacions acordades / 

realitzades

Memòria cicles

Realització de presentacions orals amb 

suport digital a CS dins dels diferents 

àmbits i en els ESPAIS.

Tot el curs. Tutors Nombre de presentacions acordades / 

realitzades

Memòria cicles

Valoracions
Propostes de millora

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris

Introducció d'activitats orals als diferents 

àmbits. Mínim 1 per trimestre.

Tot el curs Rosa B Comissió Millora de la comprensió i expressió oral a 

cada nivell. Proves internes. 85 %

Proves

Realització d'un dels ESPAIS (CM i CS) i 

un dels tallers artístics, en anglès.

Tot el curs Cap d'estudis Percentatge d'alumnes que s'expressen en 

anglès. 50 %

Memòria cicles

Creació d'una comissió lingüística per 

dissenar el tractament de les llengües.

Setmanal Rosa B. Comissió Document dels acords pres. Presentació document

Valoracions
Propostes de millora

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 241 Revisar el tractament lingüístic per àrees i nivells.

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 233 Realitzar  presentacions digitals des dels diferents àmbits.



Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Gestió de les activitats dins dels grups 

estables.

Tot el curs Tutores Grau de satisfacció : alt - mitjà - baix. Memòria trimestral.

Assignació de tutors i especialistes. Setembre Direcció Pla d'obertura Valoracions de cicle

Actuacions de dos mestres dins de l'aula a 

EI.

Tot el curs Cap d'estudis Grau de satisfacció : alt - mitjà - baix. 

Millora dels resultats interns 85 %

Memòria EI.

Atenció dels alumnes NEE. Setmanal Especialista EE Nombre alumnes/ nombre alumnes que 

superen 70 %

Buidatge resultats avaluacions

Valoracions

Propostes de millora

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Afavorir l'ús de les noves tecnologies , a 

partir de la nova organització.

Setembre Coordinadora TAC Grau de satisfacció : alt - mitjà - baix. Valoració als cicles

Introducció d'activitats a través de diferents 

programaris i diferents nivells 

d'aprenentatge pels alumnes NESE.

Tot el curs Cap d'estudis Percentatge d'alumnes que milloren els 

resultats. 70 %

Buidatge resultats avaluacions

Valoracions
Propostes de millora

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Atenció dels alumnes NESE dins dels grups 

estables .

Tot el curs Tutor Percentatge d'alumnes que milloren els 

resultats. 70 %

Proves

Control i reforç amb els alumnes NEE. Sessions setmanals. Mestra EE Percentatge d'alumnes que milloren els 

resultats. 70 %

Proves

Assessorament als tutors i elaboració dels 

plans individualitzats.

Tot el curs Tuto / especialista 

EE

Grau de satisfacció : alt - mitjà - baix. Documents elaborats

Obsevacions EAP a alumnes NESE. Puntuals EAP i mestra EE

Valoració a les sessions d'avaluació i a les 

prèvies , acords de millora pels alumnes 

que ho necessitin.

Ttrimestrals Cap d'estudis / 

directora

Percentatge d'alumnes que milloren els 

resultats. 70 %

Document d'acords.

Valoracions
Propostes de millora

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:   322 Acompanyar els alumnes amb sordesa, a partir dels recursos establerts.  

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 321 Atendre els alumnes NESE dins dels grups estables.

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 311 Planificar i organitzar els grups estables.

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 312 Utilitzar les noves tecnologies com a una eina més d'aprenentatge.



Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Intervenció de la mestra UALL. I 

l'especialista del CREDA dins / fora l'aula.

Sessions setmanals. Mestra UALL i 

CREDA

Percentatge d'alumnes que milloren els 

resultats. 70 %

Actes

Utilització del llenguatge de signes en 

algunes de les actuacions de caire artístic.

Puntual Mestra UALL i esp. 

de música

Grau de satisfacció : alt - mitjà - baix. Nombre d'actuacions amb llenguatge de 

signes

Valoracions
Propostes de millora

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Garantir el funcionament de la CAD i la 

comissió social . Reunions telemàtiques o 

presencials.

CAD 5 reunions. CS 

1r dimarts de mes a 

les 9 h

Directora / Cap 

d'estudis

Nombre de casos proposats/ nombre de 

casos atesos.

Actes de les reunions

Revisar els plans individualitzats pels 

alumnes NESE.

Trimestral EAP / mestra EE / 

UALL

Grau de satisfacció : alt - mitjà - baix Avaluació dels alumnes amb PI

Valoracions
Propostes de millora

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Priorització del treball de lecto-escriptura, 

principalment a EI i CI.

Tot el curs, setmanal. Coordinador de cicle Millora dels resultats interrns. 85 % Valoració als cicles

Realització de sessions de lectura 

individualitzada a CI amb mestres de 

suport.

Setmanal. Cap d'estudis Millora dels resultats interns. 85 % Valoració als cicles

Realització de lectura individualitzada a CM 

i CS a través de l'espai lectora i la sessió 

de biblioteca, amb alumnes que presenten 

dificultats.

Setmanal. Tutors Millora dels resultats interns. 85 % Valoració als cicles

Realització de les proves de velocitat 

lectora a tota la primària ( nous models).

2octubre i maig Cap d'estudis i 

coordinadors de 

primària

Reducció de la franja baixa de comprensió 

lectora en un 10 %

Proves i comparativa.

Valoracions
Propostes de millora

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 323 Garantir el bon funcionament de la CAD i la comissió social.

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 324 Planificar actuacions per millorar el nivell lector dels alumnes.



Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Formació interna de CLASROOM. Setembre Coordinadora TAC Nombre de mestres que l'han realitzat / 

nombre de mestres total.

Aplicació de la formació

Formació telemàtica INNOVAMAT. Setembre/ tot el curs Coordinadors cicle 

inicial i mitjà.

Nombre de mestres participants. Aplicació de la formació

Xerrada interna tractament del llenguatge 

oral.

Setembre UALL / Creda Nombre de mestres participants. Aplicació dels recursos de la formació

Formació projecte d'innovació AraArt. A concretar Equip impulsor Nombre de formacions rebudes Valoració de l'equip impulsor i aplicació de 

la formació

Formació Erasmus. A concretar Mar Lara Assistència a les formacions Aplicació de la formació

Valoracions
Propostes de millora

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Reunió a l'inici de curs o en el moment que 

s'incorpora.

Puntual Direcció Grau de satisfacció : alt - mitjà - baix

Assignació d'un mestre tutor. Tot el curs Coordinador del cicle Grau de satisfacció : alt - mitjà - baix

Aplicació del protocol establert en el Pla de 

convivència.

Tot el curs Direcció Grau de satisfacció : alt - mitjà - baix

Valoracions
Propostes de millora

331 Organitzar  sessions de formació presencials o telemàtiques.Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 332 Acompanyar el professorat que s'incorpora de nou al centre.



Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris

Reunions de cicle. dimecres setmanal 

durada 1: 30 h.

Coordinadors Reunions de coordinació. Acords Actes

Reunions de claustre. Mensual dimecres Directora Actes

Reunions de comissions : noves 

tecnologies/ Erasmus i tractament del 

lleguatge.

Setmanal. Dilluns 

durada 1:30 h.

Coordinadora tAC . 

Sara i Rosa B.

Document acords presos Memòria comissions

Reunions de comissions : informàtica, 

informes, àmbit lingüístic.

Mensuals : 1r dilluns 

de mes 1:30 h.

Laia Document acords presos Memòria comissions

Reunions de comissions : Festes Abans de cada festa Comissió de cada 

festa

Desenvolupament de les activitats 

relacionades amb la festa

Memòria cicles

Valoracions

Propostes de millora

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 333 Planificar reunions i comissions.



Curs escolar: 2020-2021
Objectiu 2:

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Programació d'una revisió i actualització del 

la PGA i del Pla dobertura.

2n trimestre Directora Grau de participació alt - mitjà- baix

Presentació i consens d'altres documents: 

places estructurals, protocols COVID …

A concretar Directora Grau de participació alt - mitjà- baix

Presentació de la justificació econòmica i 

del centre i del menjador escolar.

2n/3r trimestre Directora / AFA Grau de satisfacció alt - mitjà- baix

Valoracions
Propostes de millora

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Informació a totes les famílies dels diferents 

protocols i actuacions referents a la 

pandèmia (COVID).

Tot el curs Direcció Grau de satisfacció alt - mitjà- baix Enquesta

Utilització del twiiter, els blocs i la pàgina 

web per fer difusió de les activitats que es 

realitzen .

Tot el curs. Mínim 

una per mes.

Tutors i coordinadora 

TAC

Grau de satisfacció alt - mitjà- baix Enquesta

Valoracions
Propostes de millora

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 412 Difondre a les famílies  les diferents actuacions que es realitzin .

Centre: Escola Mil·lenari
Cohesió social

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 411 Implicar i fer partícips els membres del Consell escolar en la revisió i aprovació de les diferents 
activitats del centre.



Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Cessió d'espais per a la realització de les 

seves activitats.

Tot el curs Directora Valoració 

Coordinació i integració de les activitats de 

l'AFA : servei de menjador, acollida i 

extraescolars. Cessió del gimnàs i l'aula de 

P5 com a espai de menjador.

Setembre Directora Nombre d'acords presos/ acords aplicats Acte reunions

Cessió de la gestió de les acollides , 

menjador i extraescolar.

Tot el curs Directora Nombre d'alumnes ( nombre d'alumnes 

inscrits

Document CE

Realització del projecte de sostenibilitat 

AFA/ escola.

Tot el curs Directora Grau d'implicació : alt - mitjà - baix

Realització de reunions trimestrals. Un cop per trimestre Directora Valoració

Col.laboracions constants per fer un treball 

conjunt d'escola.

Tot el curs Directora Grau de satisfacció : alt - mitjà - baix Reunions : acords

Rendiment de comptes de la gestió del 

menjador escolar.

Tot el curs Directora Valoració CE Reunió CE

Valoracions
Propostes de millora

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Utilització del correu corporatiu i 

videoconferències per mantenir la 

comunicació, si no pot ser presencial.

1 inici de curs i a 

concretar, segons la 

situació.

Tutora i cap d'estudis Nombre de comunicacions de cada nivell. 

Comparativa.

Realització d'una reunió per 

videoconferència al començament de curs.

Setembre Direcció i tutors Grau d'implicació : alt - mitjà - baix. Nombre 

de famílies participants.

Grau de participació de les famílies.

Realització d'una reunió presencial, amb 

grup de 10 famílies, amb famílies de P3 

que s'incorporen al centre.

Setembre Direcció i tutors Grau d'implicació : alt - mitjà - baix. Nombre 

de famílies participants.

Assistència de les famílies.

Valoracions
Propostes de millora

421 Mantenir un bon sistema de relació amb l'AFA.Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 422 Activar les vies de comunicació fluïda amb les famílies en el marc de la pandèmia.



Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Realització d'una comunicació fluïda sobre 

les actuacions més rellevants i les 

necessirats que se'n derivin.

Permanent Directora Nombre de propostes i incidències/ nombre 

de situacions resoltes.

Cessió d'espais per part de l'Ajuntament : 

plaça Amat per patis i Vila Paquita per 

dansa.

Tot el curs Directora Grau de satisfacció : alt - mitjà - baix

Valoracions
Propostes de millora

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Coordinació i presa d'acords sobre 

actuacions conjuntes.

Tot el curs Directora Grau d'implicació i alt - mitjà - baix

Valoracions
Propostes de millora

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Difusió i aplicació de les activitats 

programades des de les tutories  per 

treballar l'equilibri emocional de l'alumnat.

setmanal Tutors Document acordat. Document presentat. Valoració cicles

Gestió a les tutories de les diferents 

situacions emocionals que surgeixin, 

derivades de la pandèmia.

Tot el curs Tutors Grau de satisfacció : alt - miyjà - baix

Promoure activitats que conscienciïn de la 

necessitat de mesures sanitàries : higiene i 

salut.

Setmanal Tutors Grau d'impacte entre els infants : alt - mitjà - 

baix.

Valoracions
Propostes de millora

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 423 Mantenir un bon sistema de relació amb les institucions locals i els SSTT d'educació.

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 424 Coordinar-nos amb els centres educatius del municipi.

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 511 Prendre acords i revisar la part d'educació emocional del projecte de convivència d'acord amb la 
situació actual de pandèma, als cicles.



Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Disseny del logo del Boca'n roll , alumnes 

5è

1r/2n trimestre Cap d'estudis i 

secretària

Grau de satisfacció : alt - mitjà i baix

Assignació dels alumnes responsables del 

reciclatge a cada aula.

1r trimestre Tutors Grau de satisfacció : alt - mitjà i baix

Col.locació de les illes de reciclatge a 

l'escola i dels contenidors de recollida 

selectiva a les aules

1r trimestre Cap d'estudis i 

secretària

Grau d'impacte: alt - mitjà i baix

Retirada de les papereres del pati. 1r trimestre Cap d'estudis i 

secretària

Grau d'impacte: alt - mitjà i baix

Valoracions
Propostes de millora

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Aplicació del sistema de control 

d'assistència.

Tot el curs Tutors Buidatge trimestral del nombre d'absències 

de cada alumne.

Col·laboració amb els serveis externs per 

preveure i evitar possibles absentismes.

Tot el curs Directora Nombre de reunions realitzades.

Planificació d'actuacions i difusió 

d'informació amb les famílies per possibles 

absentismes.

Tot el curs Directora Nombre d'actuacions realitzades / nombre 

d'actuacions resoltes positivament.

Aplicació del circuit establert. Pla municipal 

: infància en risc.

Tot el curs Directora Nombre d'activacions realitzades.

Valoració de les causes a través de 

reunions amb les famílies i serveis externs.

Tot el curs Directora Nombre de reunions realitzades.

Valoracions
Propostes de millora

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 512 Difondre i participar en el projecte de SOSTENIBILITAT AFA/ escola.

521 Planificar actuacions per prevenir l'absentisme.Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 



Carta de serveis del Servei Educatiu del Vallès Oriental III

Actuacions                                                                                                                                                                                                                                                      
(Objectiu de la PGA al que està vinculada)

Prioritat Temporització Responsables Indicadors Valoració
Grau de satisfacció 

del "SÍ" Comentaris si escau

Suport del projecte de ràdio de zona

 *Obj. : 
Tot el curs CRP

- S'ha rebut un acompanyament satisfactori

-S'ha rebut un suport satisfactori

- La informació treballada al seminari ha arribat a la 

direcció

Actuacions                                                                                                                                                                                                                                                      
(Objectius de la PGA al que està vinculada) Prioritat Temporització Responsables Indicadors Valoració

Grau de satisfacció 
del "SÍ" Comentaris si escau

-S'ha rebut un suport satisfactori

- S'han incorporat a les aules algunes metodologies 

que afavoreixen la inclusió i la cohesió social.

Assessorament/acompanyament als 
centres en els EVA NOU

 *Obj. : 

Al llarg del curs CRP
- Es valora positivament l'acompanyament dut a 

terme per part del CRP 

Assessorament/acompanyament als centres 

en treball emocional  NOU
 *Obj. : 

Al llarg del curs SEZ
- S'ha rebut un acompanyament satisfactori

Actuacions                                                                                                                                                                                                                                                      
(Objectius de la PGA al que està vinculada)

Prioritat Temporització Responsables Indicadors Valoració
Grau de satisfacció 

del "SÍ" Comentaris si escau

Acompanyament als seminaris de Primària-
Secundària

Tot el curs

CRP-EAP

-S'ha rebut un suport satisfactori

- Valoració positiva de les reunions.                                                                                                                                                                                                                           

- S'ha pogut fer traspàs al centre dels continguts, 

recursos i propostes metodològiques presentats al 

seminari.

-S'ha rebut un suport satisfactori

- La informació treballada al seminari ha arribat a la 

direcció

Actuacions                                                                                                                                                                                                                                                      
(Objectius de la PGA al que està vinculada)

Prioritat Temporització Responsables Indicadors Valoració
Grau de satisfacció 

del "SÍ" Comentaris si escau
- S'ha fet com a mínim una CAD trimestral.                                                                                                                                                                                                                      Sí 3
- En les reunions de la CAD s'han treballat línies 

d'intervenció i mesures universals addicionals i 

intensives d'atenció a la diversitat.
No 2

- Les orientacions aportades per l'EAP, en la CAD, han 

ajudat a avançar en la implementació de mesures 

universals.
Sí 3

-S'han fet les Comissions Socials planificades.                                                                                                                                                                                                                 No 2
- Es fa ordre del dia i acta amb els acords i 

compromisos. Sí 2

- Es porta un registre de seguiment a les actuacions 

realitzades en cada alumne atès. No s'escau

- L'EAP ha aportat en la COS recursos i mesures 

d'inclusió social. No

- El centre ha elaborat els PI prescriptius i s'han anat 

revisant al llarg del curs amb assessorament puntual 

per part de l'EAP/ALIC.                                                                                                                                                                                                                                         
Sí 4

- Els PI han estat utilitzats com a referència per a 

l'avaluació. Sí 4

- S'ha fet la demanda a l'EAP un cop esgotades totes 

les mesures de suport educatiu.                                                                                                                                                                                                                                 
Sí 2

- L'EAP ha donat orientacions per ajustar la reposta 

educativa. Sí

la resposta educativa a l'aula i en l'elaboració dels PI, si 

s'escau.

- S'ha pogut fer el seguiment dels alumnes avaluats, de 

les orientacions ide les mesures proposades.                                                                                                                                                                          
No

- S'han pogut ajustar les mesures i recursos quan ha 

estat necessari.

No

Assessorament, acompanyament i 
orientació a les famílies de l'alumnat amb 
NESE i NEE, creant espais de trobada 
periòdica. 
*Obj. : Al llarg del curs EAP

- S'ha fet reunions amb les famílies conjuntament amb 

l'EAP, per orientar-les en el procés educatiu del seu 

fill/a, prioritzant les de NEE.

Sí 3

- S'ha posat en pràctica les mesures de suport i 

atenció als alumnes de l'AA.                                                                                                                                                                                                                                    

- S'han analitzat i s'han fet propostes de consolidació 

i/o millora de les UD elaborades.

- Es valoren positivament per a l'aprenentatge de 

l'alumnat els recursos oferts.

- S'ha rebut assessorament per a l'organització del 

recurs AA:  espai, alumnes, horari d'atenció...

- S'ha rebut propostes de  materials  i recursos on line 

per a l'atenció de l'alumnat nouvingut.                                                                                                                                                                                                                         

- S'ha rebut orientacions i acompanyamentper a 

l'elaboració dels PI d'AA.    

- Els docents implicats valoren positivament per a 

l'aprenentatge de l'alumnat els recursos i orientacions 

proposades.

- S'ha rebut assessorament de recursos on line, 

materials i orientacions per a l'atenció de l'alumnat 

nouvingut en els casos en què ho hem sol·licitat.                                                                                                                                                                                                               

- S'ha posat en pràctica alguns d'aquests recursos.

- Els docents implicats valoren positivament, per a 

l'aprenentatge de l'alumnat, els recursos proposats.

-El C.LIC manifesta que l'assessorament rebut els 

ha estat útil per a la seva pràctica docent. No

-S'ha organitzat una estructura interna de centre 

amb el C.LIc com a referent i un rebost de 

materials de suport compartits.
Sí

EAP

5 sesions al 

llarg del curs ALIC

4.Estructurar un sistema de xarxes de treball i d'aprenentatge entre els centres per tal de compartir objectius, 

Al llarg del curs EAPSuport al treball en xarxa per a la inclusió 

d'alumnes amb perfils compatibles amb TEA 
*Obj. :

Assessorament puntual als docentsque 
tenen alumnat nouvingut i NO disposen 
d'AA: orientacions i seguiment.
 *Obj. : Tot el curs ALIC

Seminari adreçat als C.LIC sobre l'atenció a 

l'alumnat nouvingut quan  no es  disposa 

d'AA: orientacions i seguiment.

 *Obj. : 

Formadors de 
l'Equip LIC 

MVO

Al llarg del curs EAP

3.Reforçar l'autonomia dels centres per construir projectes adaptats a cada realitat amb l'acompanyament i 

Suport en les mesures d'atenció a la 
diversitat del centre per avançar en la 
implementació del DUA (Disseny Universal de 
l'Aprenentatge) i la intensitat dels suports.  
 *Obj. : 

OBJECTIU: La transformació i la millora educativa 

Línies estratègiques:

1. Promoure un model de professorat competent i compromès amb el projecte educatiu del centre, que 
exerceixi un lideratge orientat a la qualitat i a la millora de tots els alumnes 

Acompanyament del seminari de Cultura 
Digital NOU Tot el curs CRP

Al llarg del curs 

segons 

calendari pactat ALIC

Assessorament sistemàtic als docents 
que atenen alumnat nouvingut i disposen 
d'AA 
 *Obj. : 

Seguiment de l'alumnat amb NESE al 
llarg de la seva escolarització. 
*Obj. : 

Seminari de formació de tutors/es d'AA: 

Orientacions i seguiment. 

 *Obj. : 
5 sessions al 

llarg del curs

 Assessorament i seguiment dels PI *Obj. :

Detecció i avaluació dels alumnes amb 
NESE i aplicació de les mesures 
universals i addicionals de suport 
educatiu.                                                                                                                                                                                                                                
 *Obj. : Al llarg del curs EAP

EAP

Al llarg del curs EAP- ALIC

Al llarg del curs EAP

Comissió d'Atenció a la Diversitat (CAD) 

*Obj. : 

Comissions socials del centre  (COS)                                                                                                                                                                                                                                                               

 *Obj. : 

Al llarg del curs

Al llarg del curs

Acompanyament de la Xarxa C.LIC

Tot el curs

LIC

5.Generar les condicions necessàries per assegurar la inclusió i combatre la segregació amb l'objectiu de 



Orientació en l'elaboració del Pla d'acollida, 

sota demanda

 *Obj. : Tot el curs ALIC
-S'ha rebut un suport satisfactori.

Col·laboració i assessorament en 
l’elaboració i actualització del Projecte 
de Convivència, sota demanda.
 *Obj. : Tot el curs ELIC MVO -S'ha rebut un suport satisfactori.
Acompanyament per a la definició, reflexió i 

sensibilització al voltant dels aspectes que 

tenen a veure amb l’educació Intercultural i 

elaboració de recursos i activitats per aplicar 

a l’aula.

 *Obj. : Tot el curs ELIC MVO -El centre ha establert acords que s’han reflectit en el Projecte de Convivència.
- S'ha observat que s'ha reduït la taxa d'absentisme i/o 

abandonament

-S'han aplicat els protocols acordats.

Assessorament/acompanyament a les noves 

SIEIs de la zona NOU
 *Obj. : Tot el curs EAP

-S'ha rebut un suport satisfactori

Actuacions                                                                                                                                                                                                                                                      
(Objectius de la PGA al que està vinculada)

Prioritat Temporització Responsables Indicadors Valoració
Grau de satisfacció 

del "SÍ" Comentaris si escau
- El centre participa en les següents actuacions 

dirigides a l'èxit escolar i la inclusió de l'alumnat 

socialment vulnerable del 

PEE:........................................                                                                                                                                                                                                                    

- El professorat que participa directament en les 

diferents actuacions del PEE, valoren positivament els 

recursos i les dinàmiques en relació amb l'èxit escolar.

- El professorat del centre que ha participat en el grup 

de treball del PCEE valora que el treball realitzat ha 

estat útil per millorar aspectes organitzatius i de gestió 

de les activitats esportives al centre.

- El professorat del centre que ha participat en el grup 

de treball del PCEE valora que el treball realitzat ha 

estat útil per incentivar la participació de l'alumnat en 

activitats esportives, especialment el que s troba en 

Actuacions                                                                                                                                                                                                                                                      
(Objectius de la PGA al que està vinculada) Prioritat Temporització Responsables Indicadors Valoració

Grau de satisfacció 
del "SÍ" Comentaris si escau

Suport per participar en projectes de 

llengües estrangeres.                                                                                                                                                                                                                                           

Obj. : Tot el curs

CRP
- S'ha rebut suport satisfactori a la nostra 

demanda sobre programes de llengües 

estrangeres.

Assessorament puntual als centres que 

estan en procés d'elaboració del seu 

Projecte Lingüístic Plurinlingüe i que ho 

sol·licitin.                                                                                                                                                                                                                                                    

Obj. : .................................................

Tot el curs LIC/CRP

-S'ha rebut un suport satisfactori quan s'ha sol·licitat.

-S’han realitzat almenys 3 sessions 

d’acompanyament.

-L'acompanyament ha facilitat l'assoliment dels 

objectius previstos.

-El professorat que hi ha assistit valora que 

l'assessorament rebut els ha estat útil per a la 

seva pràctica docent. 

-S'ha fet transferència al Claustre o a la Direcció 

dels aspectes considerats com a més 

interessants.

Participació en concursos relacionats en les 

competències lingüístiques:                                                                                                                                                                                                                                     

Jocs Florals.                                                                                                                                                                                                                                                   
Tot el curs CRP-LIC - S'ha rebut un suport satisfactori Sí 4

Participació en concursos relacionats en les 

competències lingúístiques:                                                                                                                                                                                                                                     

Certamen de Lectura en Veu Alta.                                                                                                                                                                                                                                
Tot el curs CRP- LIC - S'ha rebut un suport satisfactori Sí 4

Suport a les biblioteques escolars sota 

demanda.                                                                                                                                                                                                                                                        

Obj. :
Segon trimestre CRP - S'ha rebut un suport satisfactori

Actuacions                                                                                                                                                                                                                                                      
(Objectius de la PGA al que està vinculada) Prioritat Temporització Responsables Indicadors Valoració

Grau de satisfacció 
del "SÍ" Comentaris si escau

Suport al projecte de Robòtica Cardedeu-
Cànoves
Obj. :

Tot el curs CRP
-S'ha rebut un suport satisfactori 

No s'escau

Suport al projecte de SVB
Obj. :

Tot el curs CRP
-S'ha rebut un suport satisfactori 

No s'escau

Suport al projecte d'Innovació
Obj. :

Tot el curs CRP
-S'ha rebut un suport satisfactori 

Resultat: 64,71% 300,00%

9. Estendre la innovació en el procés d'ensenyament i aprenentatge, amb base científica, i amb l'impuls de la 

8 Consolidar el model lingüístic del país, potenciant la llengua catalana com a vehicular dins un projecte 

Assessorar i formar els equips docents en la 

presa decisions i l’aplicació de metodologies 

d’acompanyament de l’aprenentatge de la 

lectura, amb un enfocament competencial. 

Programa ILEC.

Obj. :

Al llarg del curs, 

segons el 

calendari 

acordat.

LIC

Assessorar i formar els equips docents en la 

presa decisions i l’aplicació de metodologies 

d’acompanyament de l’aprenentatge de 

l’escriptura, amb un enfocament 

competencial. Programa Ara Escric.

Obj. :

Segon 

quadrimestre

Equip LIC 
MVO

Tot el curs ALIC 

Detecció dels alumnes amb situació 

d'absentisme i/o abandonament                                                                                                                                                                                                                                   

 *Obj. : Tot el curs EAP

 7 Desplegar un model educatiu que reforci la participació activa de les famílies en l'educació dels seus fills, la 

Participació en espais de trobada i 
reflexió sobre temes vinculats amb 
l'educació i l'atenció a l'alumnat 
socialment més vulnerable, amb 
diferents agents del municipi (famílies, 
associacions, entitats...) , per tal de 
potenciar- ne la implicació i la 
corresponsabilitat en el PEE:
 Obj. : 
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