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Centre: Escola Salvador Sanromà Curs 17-18
Objectiu 1: Millora dels resultats educatius

Estratègia:  [1] 1.1. Participació en el Projecte Erasmus Plus

Objectiu general [2] Objectiu anual [3] Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora
1.1.1. Millorar la competència lingüística 
en llengües estrangeres a partir de 
metodologies de treball competencial i 
millorar la cohesió social

1.1.1.1. Integrar la llengua anglesa com a 
llengua vehicular en altres àrees (CLIL) 

Tot el curs Comissió 
d'anglès

Satisfacció en els resultats de les 
proves internes d'expressió oral en 
anglès. Rubrica que es trona a 
123smart.wikispaces.com 

Continuar amb la metodologia 
d'aprenentatge mitjançant projectes 
internacionals i amb sessions 
d'àrees no lingüístiques en anglès 
per seguir fomentant la motivació 
de l'alumnat

1.1.1.2. Millorar la cohesió social a partir 
d'activitats d'interelació d'alumnat

Tot el curs Comissió 
d'anglès

Grau de satisfacció de l'alumnat: no 
s'ha fet una enquesta formal, però es 
valora que pot haver una millora en 
aquest objectiu

Repensar l'activitat del good-
afternoon per tal que es pugui fer al 
llarg del curs sense interrupcions

1.1.1.3. Impregnar el centre d'interelació 
amb alumnat d'altres països

Tot el curs Comissió 
d'anglès

Percentatge d'alumnes que viatgen a 
països socis: 24 alumnes han viatjat 

Hem presentat dos nous projectes 
Erasmus pels propers cursos: KA1 
amb mobilitat del professorat, i KA2 
amb mobbilitat d'alumnat.

1.1.2. Potenciar les metodologies 
competencials innovadores

1.1.2.1. Fomentar l'ús a les aules de 
metodologies innovadors (FLIPPED, 
CLASSROOMS, CLIL, COLABORATIVE 
TEACHING, WEB 2.0, TABLETS...)

Tot el curs Comissió 
d'anglès

S'apliquen més de 3 activitats per 
classe durant el curs. Recull que es 
troba a 123smart.wikispaces.com

Pressupostar la inversió necessària 
per fomentar la gamificació

1.1.2.2. Augmentar el grau de comprensió 
lectora de l'alumnat

Tot el curs Comissió 
d'anglès

Graelles d'avaluació. Annex Ampliar les activitats que fomentin 
la lectura en anglès/francès 
(english corner per cicles, 
biblioteques d'aula...)

1.1.3. Fomentar les metodologies 
artístiques

1.1.3.1. Aprendre metodologies utilitzades 
en altres països a través d'eTwinning o 
Erasmus

Tot el curs Comissió 
d'anglès

Videos enregistrats dels workshops Promoure workshops de 
gamificació, noves metodologies i 
art, integrats dintre del nou projecte 
ERASMUS: GIANT

Estratègia : 1.2. Elaboració d'una línia metodològica i organitzativa de centre on l'alumne sigui el protagonista del seu propi aprenentatge tenint present la diversitat
dins l'aula

Objectiu general [4] Objectiu anual [5] Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora
1.2.1.  Crear una metodologia inclusiva on 
els docents disposin d'estratègies per 
atendre a tots els alumnes

1.2.1.1. Formació escola inclusiva Tot el curs Virginia Garcia 
i Neus Palmero

% de mestres que s'han inscrit:  el 
99% de mestres s'han inscrit a la 
formació

Continuar la FIC en el mateix 
format i enfocant-la en l'àmbit de 
l'avaluació
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1.2.1.  Crear una metodologia inclusiva on 
els docents disposin d'estratègies per 
atendre a tots els alumnes

1.2.1.2. Implementar metodologies que 
afavoreixin la inclusió de tots els alumnes 

Tot el curs Virginia Garcia 
i Neus Palmero

Increment en un 2% de l'alumnat de 
la franja mitja-alta en les proves de 
C.B. No hem assolit aquest 
percentatge de millora. 

Continuar amb la dinàmica de 
posar en pràctica les noves 
metodologies treballades a la 
formació, així com el modelatge 
entre mestres assistint a algunes 
sessions per compartir 
experiències

1.2.2. Treballar per l'èxit escolar 1.2.2.1. Treballar l' Expressió Escrita 
diàriament i de manera funcional

Tot el curs Coordinadores 
de cicle

Increment del 2% de l'alumnat de la 
franja mitja-alta en les proves de C.
B. Hi ha un percentatge més alt 
d'alumnat que ha aprovat 
l'expressió escrita, tot i que no ha 
augmentat la franja mitja-alta

Continuar ampliant les activitats 
funcionals per treballar l'expressió 
escrita

1.2.2.2. Treballar l'expressió oral per 
aprendre a parlar en públic

Tot el curs Coordinadores 
de cicle

Augment del 2% del percentatge 
d'alumnat amb nivell mitjà-alt de la 
prova d'expressió oral en les 
diagnòstiques. Els resultats son 
l'assoliment mitjà-alt del 100%

Continuar ampliant les activitats 
funcionals per treballar l'expressió 
oral

1.2.2.3. Potenciar la lectura expressiva Tot el curs CdE i Direcció Paticipació en el Certamen de 
Lectura en veu alta: una de les 
alumnes participants va quedar 
finalista

Ampliar la lectura compartida a 
més cursos

1.2.2.4. Continuar amb el canvi 
metodològic cap a les matemàtiques 
manipulatives i competencials

Tot el curs Comissió 
Matemàtiques

Increment en un 5% del percentatge 
d'alumnat amb nivell mitjà-alt en les 
proves de C.B. Hi ha hagut un 
augment del 7,8 de l'alumnat mitjà-
alt

Facilitar un espai com a centre de 
recursos matemàtics i adquirir nous 
recursos

1.2.3. Aplicació de la nova Ordre 
d'avaluació

1.2.3.1. Adaptació dels les proves 
d'avaluació al canvi metodològic

Tot el curs Cap d'estudis Recull dels controls adaptats El proper curs la Formació Interna 
de Centre la basaren en el 
desenvolupament de l'ordre 
d'avaluació en el Centre

1.2.3.2. Actualitzar les programacions de 
medi al nou currículum 

Tot el curs Cap d'estudis Programacions adaptades

1.2.3.3. Assignar criteris d'avaluació a 
cada dimensió

Tot el curs Cap d'estudis Grau de satisfacció de les mestres

Estratègia: 1.3 Desenvolupar la competència digital des de les àrees amb nous recursos

Objectiu general [6] Objectiu anual [7] Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora
1.3.1 Diversificar els recusos TIC (robolts, 
tablets,...) per potenciar les TAC des de 
totes les àrees

1.3.1.1 Treballar la robòtica des de P3 a 
6è

Tot el curs Comissió TAC Recull d'activitats. Annex a Memòria Organitzar sessions de claustre per 
tal que tots els/les mestres siguin 
coneixedors dels recursos i ús dels 
robots
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1.3.1 Diversificar els recusos TIC (robolts, 
tablets,...) per potenciar les TAC des de 
totes les àrees

1.3.1.2 Introduir tablets pel treball de 
projectes

A inici de curs Comissió TAC Grau de satisfacció de mestres. 
Valoració molt bona

Adquirir alguns ipads com a recurs 
suplementari i comprar apps 
educatives adients

1.3.2. Integrar les competències digitals 
dins les àrees 

1.3.2.1. Elaboració de les programacions 
de la competència digital per nivells

Tot el curs Comissió TAC Programacions. Annex a Memòria Traslladar els continguts digitals a 
les progamacions de les diferents 
àrees
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Centre: Escola Salvador Sanromà Curs 17-18
Objectiu 2: Cohesió social

Estratègia: [8] 2.1. Establiment de mecanismes per integrar a les famílies nouvingudes i social desafavorides

Objectiu general [9] Objectiu anual [10] Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora
2.1.1. Aconseguir que tot l'alumnat se 
senti inclòs en la vida escolar i social

2.1.1.1. Fomentar la participació i 
integració de famílies estrangeres

Al llarg del curs Directora Nombre d'apadrinaments: Han 
participat 14 mares d'origen 
magribí, paquistanès i armeni

Organitzar el "Dia de les Cultures" 
implicant a tota la comunitat educativa

2.1.1.2. Seguiment de l'absentisme 
escolar

Al llarg del curs Directora reducció del % d'absentisme a 
educació infantil: el percentatge 
d'absemntisme és molt baix a 
infantil (6%) i pràcticament nul a 
Primària

Continuar amb el seguiment exhaustiu 
que es fa actualment de manera 
preventiva

Estratègia: 2.2. Elaboració d'un pla de convivència participatiu

Objectiu general [11] Objectiu anual [12] Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora
2.2.1. Generar un bon clima escolar 2.2.1.1. Promoure l'educació emocional i 

en valors
Al llarg del curs AEE, Elisabet 

Galindo
Valoració de la dinàmica de 
l'aula: la referent fa una molt 
bona valoració

Promoure el mindfulness com a recurs 
per crear un bon clima de treball i 
convivència

2.2.1.2.Consolidar  les actuacions de 
mediació escolar

Al llarg del curs AEE, Elisabet 
Galindo

Grau de satisfacció de mestres i 
alumnes és excel·lent

Sol·licitar a experts una anàlisi i 
seguiment del que estem duent a terme 
per tal de millorar, si cap, les actuacions 
de mediació

2.2.2 Elaborar i consensuar el Pla de 
Convivència de centre

2.2.2.1 Debat dels principis del pla de 
convivència

Al llarg del curs Marta Llistuella El document del Pla de 
Convivència de centre està en 
rpocés d'elaboració

Continuar amb el procés d'elaborzació 
del document de manera participativa

Estratègia: 2.3.Foment dels valors democràtics i de participació de tota la comunitat educativa

Objectiu general [13] Objectiu anual [14] Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora
2.3.1. Establir relacions de participació, 
cooperació i compromís 

2.3.1.1. Fomentar les reunions d'alumnes 
delegats 

Tot el curs Equip Directiu Nombre de reunions: S'han fet 5 
reunions al llarg del curs

Fomentar la participació des de les aules 
per tal d'establir debat i esperit crític

2.3.1.2. Coordinació amb l'AMPA i 
delegades de classe

Tot el curs Equip Directiu Tenim 277 famílies associades Promoure l'organització d'activitats 
participatives per implicar a les famílies

2.3.1.3. Coordinació amb agents externs Tot el curs Directora Calendari de coordinacions: 
Annexe

Aconseguir un Pla de Manteniment de 
l'edifici per part de l'Ajuntament
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Centre: Escola Salvador Sanromà Curs 17-18
Objectiu 1: Millora dels resultats educatius

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.1.1. Integrar la llengua anglesa com a llengua vehicular en altres àrees (CLIL) 

Actuacions [15] Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Extensió de les sessions d'artística en 
llengua anglesa a tota la Primària

Tot el curs Especialistes anglès Millora de l'expressió oral en llengua 
anglesa que comprovarem amb els 
videos que anirem gravant mensualment 
a partir d'uns indicadors de mesura que 
hem creat. Millora dels resultats artístics 
dels alumnes.

Aplicació de tècniques artístiques 
utilitzant la llengua anglesa com a mitjà 
de comunicació a l'aula.

Extensió del projecte eTwinning a tota la 
Primària

Tot el curs Especialistes anglès Millora de la competència oral en les 
videoconferències a partir dels indicadors 
de mesra que hem creat i que aplicarem a 
inici i a final de curs.. Millora dels resultats 
en les proves internes. Material recollit als 
twinspaces dels projectes.

Treballarem els continguts de l'àrea 
d'angles mitjançant el projecte eTwinning. 
Al buscar socis ja farem proposta de 
treballs a realitzar.

S'introduiran classes de CLIL a tota la 
Primària un cop al mes

Mensualment en 
sessions de curta 
durada

tutors Graella de registre de les tasques 
portades a terme i el material emprat.

Els tutors introduiran alguns dels 
continguts del curs en llengua anglesa en 
format video, full de respostes, o fent 
classe en llengua anglesa, depenent del 
nivell del mestre.

Valoracions Etwinning i Erasmus han estat  molt importants en aquest aspecte. De fet ha estat tanta la implicació de mestres i alumnes que 
s'ha otorgat a l'escola el SEGELL ETWINNING, concessió única als SSTT Maresme-Vallès Oriental d'una escola pública, d'entre 
els 19 centres a qui s'ha concedit a tot Catalunya. Tota la feina d'integrar la llengua anglesa com a llengua vehicular motiva a que 
els alumnes facin esforç per comunicar-se. És decisiu el fet que l'alumnat sapiga que se li valora l'anglès no només dintre l'àrea 
de llengua anglesa sinó també en altres àrees   

Propostes de millora Continuar amb aquesta dinàmica, fins i tot augmentant els eTwinnings, tant en llengües estrangeres com en altres àrees.

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.1.2. Millorar la cohesió social a partir d'activitats d'interelació d'alumnat

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
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Continuar amb les rutines del good-
afternoon

Dos dies per 
setmana d'octubre a 
maig

Marian i alumnes de 
5è i 6è voluntaris.

Grau d'aplicació. Registrarem en una 
graella els nens que participen i els dies 
que es fa. EI: No hi ha indicadors, ja que 
no s'ha realitzat l'activitat.

De 3 a 3;30, durant l'estona de lectura a 
les aules, 6 alumnes voluntaris aniran a 
fer els hàbits a infantil P4 i P5. Ho faran 
tot en anglès. Per participar-hi el mestre 
responsable comprovarà que els alumnes 
grans saben dir i pronunciar perfectament 
les rutines a aplicar.

Valoracions EI: El good-afternoon es va iniciar a principi de curs però la mestra especialista que s'encarregava de coordinar'ho ha estat de 
baixa i no s'ha continuat. Tal com s'ha dut a terme no es valora positivament, ja que a la tarda hi ha menys alumnes que fan les 
rutines: treure jaqueta,... 

Propostes de millora EI: Es proposa recomençar aquesta activitat, però s'hauria de buscar un altre estona del dia o unes altres rutines. 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.1.3. Impregnar el centre d'interelació amb alumnat d'altres països

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Programar videoconferències amb els 
socies per explicar i aprendre estructures 
lingúístiques

Trimestralment Alumnes de 5è i 6è i 
les mestres 
especialistes

Enregistraments de les sessions Els nens aprendran punts concrets de 
l'àmbit gramatical i ho explicaran als 
companys socis mitjançant 
videoconferences a l'hora escoltaran i 
aprendran el que els altres els hi 
expliquin.

Augmentar la partida pressupostària 
d'ERASMUS per tal que les mobilitats 
abarquin un nombre més alt d'alumnat

tres cops al curs Especialistes 
Erasmus

Percentatge d'alumnes que viatgen En lloc de dos nens a cada viatge 
procurarem augmentar en un 200 % el 
nombre d'alumnes implicats.

Valoracions Han anat 24 alumnes de viatge, en lloc dels 8 que inicialment estaven acceptats en Erasmus. Igualment amb el professorat, que 
hi havia previstes 8 mobilitats i hem anat 15. Quant a les videoconferències no s'han dut a terme amb aquest propòsit d'explicar-
se i aprendre estructures lingüísstiques perquè a inici de curs els socis ja vam valorar la inoperativitat d'aquestes per problemes 
tècnics de connectivitat.

Propostes de millora Continuar amb els projectes internacionals amb la presentació de dos projectes més: KA1 de mobilitat de professorat, i KA2, 
projecte de dos anys per crear la continuitat amb el projecte SMART que finalitza aquest curs. 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.2.1. Fomentar l'ús a les aules de metodologies innovadors (FLIPPED, CLASSROOMS, CLIL, 
COLABORATIVE TEACHING, WEB 2.0, TABLETS...)
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Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Substituir activitats que fins ara es feien 
amb llibre per activitats utilitzant eines 
informàtiques (Ordinadors d'aula i tablets)

Al llarg del curs Mestres del claustre S'apliquen més de 3 activitats per classe 
durant el curs. La comissió d'anglès en 
farà el seguiment

Potenciarem la visita a la web de tutorials 
2.0 per incentivar al professorat

Valoracions CI: S'han treballat el power point, cuiver, stopmotion,moviemaker, tutorials de youtube, gravacionsde video. S'ha fet gammificació 
Classcraft.  CM: han fet flipped, plikers, kahoots i es valora molt positivament perquè s'impliquen molt. CS s'ha fet gammificació, 
Classdojo i eines com el Desygner.com, eduloc (gocalització del patrimoni de Llinars). bubbleus (mapes concpetuals on-line)

. Continuar amb aquesta dinàmica, i anar afegint activitats innovadores. Inversió en Gamificació, amb l'adquisició de materials 
tecnològics, i reservant-l un espai a l'escola 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.2.2. Augmentar el grau de comprensió lectora de l'alumnat

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Incentivar als alumnes mitjançant 
propostes d'activitats curtes setmanals a 
través de l'English corner.

Setmanalment Especialistes 
d'anglès

Grau de participació de l'alumnat Les mestres deixaran missatges escrits 
en Anglès a l'English corner demanant 
actuacions concretes per part de 
l'alumnat. Es registrarà el nombre 
d'alumnes que hi participen 
setmanalment.

Incrementar la lectura en anglès en l'espai 
d'aula.

Setmanalment Especialistes 
d'anglès

Nombre de llibres/textos  llegits a cada 
nivell.

S'utilitzarà una estona de cada sessió 
d'anglès a la comprensió lectora.

Utilitzar l'eTwinning per incrementar 
lectura

Mensualment Especialistes 
d'anglès

Nombre de missatges rebuts dels socis 
eTwinning

Es llegiran entre tots els textos que els 
companys socis ens enviin, assegurant-
nos que tothom ho ha entés.

Adquisició de llibres-contes adequats a 
cada edat i nivell de lectura per les 
biblioteques d'aula

Inici de curs Comissió d'anglès Nombre de llibres adquirits A inici de curs la Comissió d'anglès farà 
una selecció de llibres-contes en anglès 
per cada aula

Valoracions L'English corner no s'ha pogut dur a terme. S'han adquirit molts llibres, que no han estat optimitzats.

Propostes de millora L'English corner: es proposa adaptar-ho a cada nivell. Quant als llibres: a inici de curs es farà un inventari de tot el que tenim de 
llibres i material, per tal de utilitzar-los assiduament a l'aula. Adjudicar un espai a la biblioteca de l'escola, i a les d'aula dedicat als 
llibres en altres llengües. L'alumnat de Cicle superior pot encarregar-se de promocionar aquests llibres a altres cicles.
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Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.3.1. Aprendre metodologies utilitzades en altres països a través d'eTwinning o Erasmus

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Coordinar workshops entre professors 
socis, entre alumnes socis i entre 
alumnes de la mateixa escola

Al llarg del curs Comissió anglès Videos enregistrats dels workshops: s'han 
fet 20 diferents workshops

A cada mobilitat amb alumnes i 
professors es compartiran els workshops 
proposats. En arribar a l'escola 
s'ensenyaran en sessions entre 
professors i entre alumnes

Valoracions Molt bona valoració dels workshops, tant els duts a terme per alumnes com els dels mestres. Felicitats!

Propostes de millora Es proposa fer workshops de gamificació, noves metodologies i art, integrats dintre del nou projecte ERASMUS: GIANT 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.1.1. Formació escola inclusiva

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Estar en contacte amb CRP i EAP per 
l'organitzacó de la formació

setembre Equip Directiu Percentatge d'assistència a la formació

Organitzar en setmanes pedagògiques de 
claustre  la formació

setembre Mestres Educació 
Especial i Cap 
d'estudis

Calendari de les setmanes S'ha acordat fer la formació en 5 
setmanes durant el curs, per tal de fer 
trobades de tot el claustre, crear debat 
pedagògic i fer el seguiment de l'aplicació 
de les estratègies

Organització de sessions de Docència 
Compartida amb les mestres d'EE i els 
tutors per fer seguiment del grau 
d'aplicació de les estratègies aportades al 
FIC

setembre Cap d'estudis Nombre de sessions de docència 
compartida

S'assigna dues sessions per curs, una a 
llengua catalana i una altre a 
matemàtiques, amb la mestra d'EE 
(formadora del FIC) per aplicar les 
estratègies proposades a la formació

Iniciar observacions d'aula entre docents

al llarg del curs Cap d'estudis

Nombre de sessions d'observació A la FIC es destinaran sessions per 
analitzar les observacions entre docents i 
fer-ne l'anàlisi i propostes de millora

Adquisició i/o elaboració de recursos per 
garantir l'aplicació de les estratègies de la 
FIC dins l'aula els diferents ritmes 
d'aprenentatge 

al llarg del curs Mestres EE Es realitza i/o s'adquireix el material 
necessari per atendre la diversitat, 
després de fer un inventari i un llistat de 
necessitats a cada grup
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Valoracions CS: les sessions destinades a docència compartida a CS s' han vist molt alterades per les circumstàncies que s' han donat al 
grup de 5è B. CM: Es valora molt positivament la docència compartida a les aules, ha estat imprescindible per poder engegar els 
racons de llengua i matematiques.

Propostes de millora Enfocar la FIC cap a l'avaluació de cara al curs vinent

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.1.2. Implementar metodologies que afavoreixin la inclusió de tots els alumnes 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Identificar les diferents barreres 
d'aprenentatge de l'alumnat per 
minimitzar-les

Al llarg del curs Tutors/es Graelles Després de passar les proves inicials de 
centre, es fa la distribució dels alumnes 
per nivell d'aprenentatge i s'analitzen les 
diferents necessitats (dificultats de 
llenguatge, altes capacitats, ...)

Plantejar als alumnes diferents situacions 
d'aprenentatge que han de resoldre 
cadascú al seu ritme. 

Al llarg del curs Tutors/es Valoració de les mestres Cada tutor/a assessorat per les mestres 
d'EE, ubicaran diferents espais on 
s'encabiran material divers amb l'objectiu 
de que els alumnes puguin fer el seu 
procés d'aprenentatge 

Possibilitarem als alumnes els recursos 
(humans i materials ) necessaris per tal 
d'afavorir la inclusió 

Al llarg del curs Tutors/es Llistats de recursos Fer  2 sessions de desdoblaments una en 
llengua per treballar l'expressió escrita i 
l'oral; i un altre de matemàtiques 
manipulatives amb robòtica. Fer 2 
sessions de SEP amb dues mestres a 
l'aula o desdoblament en grups. flexibles 
una en llengua i una en matemàtiques. A 
6è es fa 6 sessions triplicades en grups 
flexibles (2 de matemàtiques, 2 
d'expressó escrita i 2 de comprensió 
lectora) i el desdoblament de 
matemàtiques amb robòtica. A Infantil es 
fa desdoblament i/o docència compartida 
de consciència fonològica, informàtica, 
plàstica, psicomotricitat.

Implementar a les aules les metodologies 
treballades a la FIC:  treball cooperatiu, 
racons, programació multinivell, reforç 
entre igual....

Continuar amb la 
formació, centrant-
nos en l'avaluació 
inclusiva

Tutors/es Seguiment per part de la Cap d'estudis
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Iniciar metodologies inclusives a partir de 
la distribució de l'espai de l' aula de P3.

Inici de curs Tutora de P3 S'ha realitzat una nova distribució de 
l'aula de P3 facilitant espais oberts i 
diferents racons per aconseguir un treball 
més autònom i manipulatiu

Valoracions Estem molt satisfets/etes de la feina realitzada en tots els cicles: EI: a P3 s' ha posat en pràctica la nova distribució d' aula i ha 
funcionat molt bé. S' han incorporat les noves metodologies i han afavorit l' autonomia i l' aprenentatge a través del moviment. CI: 
s'ha fet les graelles de nivells d' aprenentatge de llengua i mates. s' han plantejat situacions( capses d' aprenentatges i racons) 
noves. El material d' EE que ens han donat per les aules s' ha situat en un espai accessible per a tothom i s' han fet les sessions 
de desdoblaments programades. Les metodologies treballades a la FIC s' han implementat al llarg del curs. CM valora 
positivament el treball cooperatiu, per racons i el reforç entre iguals. El material està distribuit per les aules del mateix nivell, ens 
ha anat molt bé aquest funcionament. Annex1. CS: Racons a mates i a llengua, s' ha fet treball cooperatiu, treball per projectes a 
l' àmbit de medi i l' ús de eines informàtiques. 

Propostes de millora Continuar amb la formació, centrant-nos en l'avaluació inclusiva

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.2.1. Treballar l' Expressió Escrita diàriament i de manera funcional

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Introduir d'un Diari personal per fomentar 
el gust per l'escriptura

Setembre Tutors/es Augment del 2%del percentatge 
d'alumnat amb nivell mitjà-baix en la 
prova d'expressió escrita de les CB i 
diagnòstiques

Es treballa l'expressió escrita i l'expresió 
oral, doncs l'alumne ha de llegir i explicar 
el seu escrit. Cada dia el tutor/a corregirà, 
individualment, 5 alumnes, fent-li 
comentaris positius i encoratjadors

Fer tallers d'expressió escrita per publicar 
textos sobre la vida escolar al web i a la 
revista escolar

Al llarg del curs Tutors/es i mestres 
de suport

Produccions escrites penjades a web i 
revista

Fer una distribució dels alumnes de cada 
nivells en 3 o 4 grups (nivells triplicats: 2n 
i 4t) per treballar l'expressió escrita. A 3r i 
4t es combina amb l'expressió oral a 3r 
(teatre) i a 4t la lectura expressiva

Valoracions CI: el diari és molt bon recurs per començar escriure i assolir el gust per la lectura. Hem fet textos per Sant Jordi i per la revista. 
CM: es valora molt positivament el recurs del Diari, en general els alumnes ho han fet amb moltes ganes. Els tallers d'expressió 
escrtita s'han realitzat per la revista però no per la web. Es valoren positivament els tallers que s'han dut a terme a l'àrea de 
llengua catalana. CS: el diari no ha estat profitós. L' alumnat ja escriu  en molts moments durant la setmana i en totes les àrees, i 
és difícil portar el seguiment ja que fer les correccions porta molt temps afegit,  no ha fomentat el gust per l' escriptura.

Propostes de millora CM: proposem fer alguna activitat per penjar al bloc de l'escola. CS: cal buscar altres activitats com fer un diari de bitàcora, 
revista d' aula, o bé activitats d' expressió oral mitjançant l' exposició de notíces

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.2.2. Treballar l'expressió oral per aprendre a parlar en públic

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
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S'inicia el racó del Reporter per treballar 
l'expressió oral. Podran exposar sobre 
qualsevol temàtica que desitgin, seguint 
un guió que els ajudarà a fer l'expocisió.  
A final de curs cada alumne haurà 
exposat al menys tres vegades. 

Al llarg del curs Tutors/es Augment del 2% del percentatge 
d'alumnat amb nivell mitjà-baix de la 
prova d'expressió oral en les 
diagnòstiques

Els nens es preparen un tema que 
després hauran d'exposar al cicle en la 
sessió d'educació en valors que tot el 
cicle la té en la mateixa franja horària

Iniciar el projecte "Ràdio Sanromà" amb 
els alumnes de 6è 

Al llarg del curs Silvia Diaz

Valoracions El racó del reporter a 1r i 2n, dos nens de cada aula cada setmana preparen un tema per exposar a la seva classe, a vegades es 
fa a nivell o al cicle, els temes els donen les mestres. Ho escriuen, ho corregeixen i es preparen l'exposició. Es valora molt 
positivament. Es complementen les 3 exposicions amb les exposicions de medi. CM: A clicle mig no es fa el racó del reporter. 3r: 
L'expressió oral s'ha treballat amb la preparació de les proves diagnòstiques (Cada setmana, quan es feia el desdoblament de 
teatre), també ho hem treballat en exposicions de medi i en la recomanació de llibres. 4rt: L'expressió oral l'hem treballat de 
manera transversal, amb les exposicions d'educació física i a l'àrea de medi natural i social.  Respecte a la Radio es valora molt 
positivament. CS: 5è s' han recitat poemes de Castellà. A EI no s'ha realitzat aquesta activitat, propiament dita. Hem treballat 
l'expressió oral amb les exposicions dels projectes.

Propostes de millora CS: tenir un racó al passadís per treballar la poesia per fer recitals. Iniciar l' exposició de notícies creant-ne un debat. 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.2.3. Potenciar la lectura expressiva 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Fer lectura cooperativa amb alumnes de 
6è i Cicle Inicial/P5

Al llarg del curs Sílvia Díaz Valoració de l'alumnat Els alumnes de 6è fan lectura expressiva i 
dramatització de contes a EI i CI. També 
fan acompanyament d'aprenentatge de la 
lectura a CI

Facilitar el compromís d'una mestra 
jubilada per fer tasques de suport a la 
lectura a 1r

Setembre Directora Document de compromís La mestra jubilada Carme Graells farà 2 
hores i mitja reforç de lectura a l'alumnar 
de 1r

Iniciar la lectura expressiva a 4t i 6è en 
grup reduit 

Setembre Sílvia i Gabriela Valoració mestres: molt bona

Valoracions CI:La lectura de 1r amb els padrins no ha estat possible per horari. La lectura de padrins de 6è i 2n ha anat molt bé i s'han fet fins 
i tot activitats extres conjuntes com punts de llibre o glifing. Quant a la lectura expressiva ha tingut molt bona acceptació per part 
de l'alumnat i mestres, i vam passar a la Final del Certamen de Lectura en veu alta amb una alumna de 4t
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Propostes de millora Ampliar la lectura cooperativa a més cursos

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.2.4. Continuar amb el canvi metodològic cap a les matemàtiques manipulatives i competencials

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Crear un centre de recursos de 
matemàtiques manipulatives

Al llarg del curs Tutors/es

Inventari

Es farà llistat de materials que cal tenir a 
l'aula, i materials que cal que estigui en 
un espai comú

Seguiment de les fitxes d'activitats que es 
van duent a terme, sobretot en l'aspecte 
d'estadística i atzar

Augment del 2% en la prova de 
estadística i atzar en les proves 
diagnòstiques de 3r

Introduir activitats  per intensificar i 
sistematitzar el treball dels blocs de 
Numeració i Càlcul i Relacions i Canvi: 
càlcul mental, composició i 
descomposició de nombres, relacions 
d'equivalència i ordre, prediccions, sèries 
numèriques, resolució mental de 
problemes...

Al llarg del curs Comissió 
Matemàtiques

Augment del 2% en la prova de relacions i 
canvi de les CB

Preparar material seqüenciat per nivells 
per treballar el bloc de relacions i canvi de 
manera funcional i significativa

Valoracions EI: El centre de recursos de matemàtiques manipulatives queda pendent, per part de la Comissió, pel curs vinent. Referent a les 
fitxes d'activitats, s'ha elaborat una fitxa per trimestre i curs i s'ha deixat una mostra a la carpeta de la P:/ de la Comissió de 
Matemàtiques.  CI:Al passadís de cicle inicial hi ha un centre de recursos de matemàtiques manipulatives l'inventari és : Reglets, 
Dòminos, Puzzles numeració, Tangrams, Geoplà, Escacs, Parchís, Oca, Lógico Piccolo, Escuradents, Pinces Panell numèric,
Boles, Mosaics, Sumes i restes, Problemes, Calculadores, Rellotges, Daus,...S'han fet seguiment de les fitxes mitjançant 
estadístiques després de recollida de dades.

Propostes de millora Crear el centre de recursos matemàtics a l'aula Marc Castel, i adquirir nous materials

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.3.1. Adaptació dels les proves d'avaluació al canvi metodològic

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Anàlisi dels controls de les diferents àrees 1r trimestre Cap d'estudis Document amb les conclusions de 

l'anàlisi
Recollir els diferents controls i fer un 
anàlisi del nivell de funcionalitat i 
compentecies que es reflexen 

Dissenyar exercicis competèncials per 
avaluar les diferents dimensions

2n trimestre Consell de direcció Recull de controls Cercar i crear diferents exercicis 
competencials per avaluar les diferents 
competències de cadascuna de les 
dimensions
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Incorpar les rúbriques d'autoavaluació 
com a eina per concienciar l'alumne del 
seu procès d'aprenentatge 

Al lllarg del curs Cap d'estudis Recull de rúbriques Dissenyar diferents tipus de rúbriques on 
els alumnes puguin autoavaluar el seu 
nivell d'adquisició tant del procès 
d'aprenentatge com d'hàbits 
d'autonomia,... (competències 
transversals)

Valoracions S'ha iniciat el procés de canvi en les eines d'avaluació, tot i que encara hem d'avançar en aquest aspecte

Propostes de millora Centrar la continuació de la FIC d'escola inclusiva en el procés d'avaluació

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.3.2. Actualitzar les programacions de medi al nou currículum 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Analitzar els continguts i competències 
que es treballen en els diferents projectes 
que tenim seqüenciats 

1r trimestre Cap d'estudis Document amb les conclusions de l'anàlisi Relacionar els continguts que marca el 
currículum amb els projectes que 
realitzem i determinar quins ens manquen 
i quins es repeteixen.

Seqüenciar els continguts (del  nou 
currículum) de cada cicle en els projectes

2n trimestre Cap d'estudis Programació/seqüenciació de Centre de 
l'Àmbit de Coneixement dels medis

Fer una distribució dels continguts 
marcats al currículum en tots els projectes 
de medi que es realitzen a la primària

Relacionar les dimensions  i 
competències a avaluar amb els 
continguts treballats (nova ordre 
d'avaluació)

3r trimestre Cap d'estudis Criteris d'avaluació de l'Àmbit de 
coneixement dels medis

Relacionar les diferents competències de 
cadascuna de les 4 dimensions de l'àmbit 
del coneixement del medi amb els criteris 
d'avaluació dels diferents blocs de 
continguts.

Valoracions S'ha iniciat la diagnosi, però resta pendent tant la conclusió com la sequenciació de continguts

Propostes de millora El proper curs es realitzarà una FIC per sequenciar els criteris d'avaluació. Per cicles es seqüenciaran els continguts. 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.3.3. Assignar criteris d'avaluació a cada dimensió

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Realitzar per nivells/cicle els criteris 
d'avaluació de cada dimensió de les 
diferents àrees

1r trimestre Cap d'estudis Document Criteris d'avaluació Relacionar les competències de cada 
dimensió amb els criteris d'avaluació tot 
seqüenciant-los per nivell

Acordar uns mínims per dimensió a cada 
nivell, donant coherència a l'avaluació 
(qualificacions)

1r trimestre Cap d'estudis Document mínims per cursos Consensuar els mínims a cada nivell que 
han d'assolir els alumnes a cada 
dimensió. Es realitzarà en reunions de 
nivell i de cicle 

Valoracions S' ha començat a treballar i consensuar els criteris d' avaluació per cicles i es valora positivament el treball iniciat. 
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Propostes de millora Treballar l' avaluació formativa i formadora a partir de la posada en pràctica de les mesures universals pel que fa a la 
personalització de l' aprenentage. 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.3.1.1 Treballar la robòtica des de P3 a 6è

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Els mestres amb formació en robòtica fan 
1 sessió setmanal amb grup desdoblat 
per fer més individualitzat l'aprenentatge

Al llarg del curs Sònia Leon, Martha 
Garcia, Ma Lluïsa 
Elias, Daniel López, 
Neus Otero, Marga 
Zarallo

Sequenciació dels continguts Organització desdoblamet de robòtica 
amb matemàtiques manipulatives de 1r a 
6è

Participació en el projecte Robotseny A final de curs Comissió 
informàtica

Grau de satisfacció de l'alumnat El Daniel Lopez i la Martha Garcia faran 
formació de robòtica 

Seqüenciació de manera transversal la 
competència digital en robòtica

Al llarg del curs Comissió 
informàtica

Sequenciació dels continguts La comissió, en les sessions de dilluns 
migdia, aniran fent la seqüenciació dels 
continguts ja que a final de curs cal 
avaluar la competència digitañ

Valoracions Es fa una valoració molt positiva tant per part de l'alumnat com de professorat

Propostes de millora Es proposa adquirir robots per cicle mitg: mbot

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.3.1.2 Introduir tablets pel treball de projectes

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Adquisició tablets i fer formació del seu ús Primer trimestre Comissió TAC Nombre de tablets: 30
Creació d'un banc de recursos d'apps per 
aplicar dins les aules

Al llarg del curs Comissió TAC Registre recursos utilitzats a l'aula per 
part dels mestres

La comissió farà tria de les apps per 
continguts

Valoracions S'han utilitzats les tablets/ordinador i hem constatat que amb el sistema windows hi ha molt poques apps didàctiques

Propostes de millora Adquisició d'alguns ipads per comprar apps adequades

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.3.2.1. Elaboració de les programacions de la competència digital per nivells

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Buscar la plantilla per fer programacions Inici de curs

La comissió
Plantilla Es buscarà una graella de programació 

que sigui útil i agradi a tots els mestres
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Traslladar la seqüenciació de continguts 
digitals a les programacions

Al llarg del curs
La comissió

Programacions Els referents de cicle faran un treball 
conjunt amb els mestres de nivell

Valoracions S'ha fet la seqüenciació dels continguts per nivells, i s'ha fet un recull de les activitats

Propostes de millora Traslladar els continguts digitals a les progamacions de les diferents àrees
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Centre: Escola Salvador Sanromà Curs 17-18
Objectiu 2: Cohesió social

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.1.1.1. Fomentar la participació i integració de famílies estrangeres

Actuacions [16] Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Promoure els apadrinaments familiars Setembre-octubre Coordinadores de 

cicle
Nombre d'apadrinaments Establir trobades de les tutores amb les 

delegades de classe per tal de definir les 
necessitats de cada grup

Establir un protocol per fer un bon traspàs 
d'informació dels apadrinaments

Setembre-octubre Coordinadores de 
cicle

Protocol

Introduir els "Cafè entre llibres del món" Novembre Gabriela Nombre de sessions Reunir les famílies estrangeres per tal 
d'escoltar les seves inquietuds, dificultats, 
mancances, etc

Valoracions S'ha aconseguit acostar a les famílies estrangeres fent reunions amb mestres, delegades de classe i finalment oferint-los classes 
de català, com van demanar, que ofereix l'Ajuntament.

Propostes de millora Parlar amb Ajuntament per analitzar com es pot donar continuitat a aquest projecte.

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.1.1.2. Seguiment de l'absentisme escolar

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris

Recompte de l'alumnat absentista 
mensualment

Al llarg del curs Directora reducció del % d'absentisme a educació 
infantil

Cada mes, en la reunió de claustre, es fa 
el seguiment de l'alumnat absentista, per 
poder activar el protocol en cas que sigui 
necessari

Valoracions Ha calgut activar el protocol d'absentisme en dues ocasions al llarg del curs de casos amb situacions socials desafavorides i 
seguiment de la Comissió social

Propostes de millora Continuar amb el seguiment de l'alumnat absentista
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Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.2.1.1. Promoure l'educació emocional i en valors

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Cada grup classe introduirà uns minuts de 
mindfulness en arribar a l'aula al matí

Al llarg del curs Mestres Valoració de la dinàmica de l'aula Cada matí les mestres faran uns minuts 
de mindfulness amb els alumnes, per tal 
de crear una bona dinàmica de classe i 
aconseguir l'atenció del alumnes

Formació als alumnes de 5è sobre 
mediació i el rol de mediador.

OCTUBRE AEE, Elisabet 
Galindo

4 Sessions establertes al calendari. Els alumnes voluntaris de 6è ajudaran a l' 
AEE a fer la formació dels alumnes de 5è. 
Es farà a les sessions destinades a 
Educació en valors.

Assignació i distribució en el calendari 
dels alumnes voluntaris de CS que 
assumeixin el càrrec de mediadors.

Novembre. AEE, Elisabet 
Galindo

Calendari de distribució dels alumnes 
mediadors durant el curs.

Un cop feta la formació es recollirà les 
sol·licituds dels alumnes voluntaris per 
exercir de mediadors de pati durant tot el 
curs. L' AEE farà els grups atenent les 
característiques dels alumnes per tal de 
tenir grups equilibrats.

Sistematització de l' espai de mediació 
entre iguals al pati per resoldre conflictes.

Iniciar al novembre. Tot el cursAEE, Elisabet 
Galindo

-Número de conflictes tractats a l' espai 
de mediació
 -Valoració dels alumnes.

L' AEE farà seguiment de les actuacions 
dels encarregats de mediació a l' hora del 
pati i valorarà la necessitat de la seva 
intervenció en la mediació dels conflictes.

Apadrinaments entre alumnes durant tota 
l'escolaritat

Inici de curs Mestres Grau de satisfacció Cada alumne tindrà un padrí o padrina o 
serà fillol o fillola, que mantindrà durant 
tots els cursos que romangui a l'escola. 
Exempre P3 amb 2n, P4 amb 3r, P5 amb 
4t, 1r amb 6è

Valoracions EI: S'han fet esporàdicament exercicis de mindfulness quan ha sigut necessari i ha funcionat. S'han començat a fer els 
apadrinaments entre alumnes des del segon trimestre i està funcionant molt bé. CI: S'han fet sessions de música relaxant, i 
massatges i s'ha iniciat el racó de la calma per nens amb més dificultats de retornar a la calma en moments concrets entremig de 
classes. Pel que fa als apadrinaments aquest any s'ha fet Lectura, punts de llibres, acompanyaments de sortides o passejada a 
les paradetes de st. Jordi.

Propostes de millora Augmentar les tècniques de mindfulness en la pràctica diària. Referent als apadrinaments entre alumnes de cara al curs vinent 
es proposa preveure més activitats, des de l'inici de curs, que poguem compartir amb els padrins.
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Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.2.1.2.Consolidar  les actuacions de mediació escolar

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Formació als alumnes de 5è sobre 
mediació i el rol de mediador.

OCTUBRE AEE, Elisabet 
Galindo

4 Sessions establertes al calendari. Annex Els alumnes voluntaris de 6è ajudaran a l' 
AEE a fer la formació dels alumnes de 5è. 
Es farà a les sessions destinades a 
Educació en valors.

Assignació dels alumnes voluntaris de CS 
que assumeixin el càrrec de mediadors.

Novembre. AEE, Elisabet 
Galindo

Calendari de distribució dels alumnes 
mediadors durant el curs. Annex

Un cop feta la formació es recollirà les 
sol·licituds dels alumnes voluntaris per 
exercir de mediadors de pati durant tot el 
curs. Es distribuiran en un calendari. L' 
AEE farà els grups atenent les 
característiques dels alumnes per tal de 
tenir grups equilibrats.

Sistematització de l' espai de mediació 
entre iguals al pati per resoldre conflictes.

Iniciar al novembre. 
Tot el curs

AEE, Elisabet 
Galindo

-Número de conflictes tractats a l' espai 
de mediació
 -Valoració dels alumnes.Annex

L' AEE farà seguiment de les actuacions 
dels encarregats de mediació a l' hora del 
pati i valorarà la necessitat de la seva 
intervenció en la mediació dels conflictes.

Valoracions Després de dos cursos des que es va introduir la mediació a l'escola es valora molt positivament per la implicació tant de mestres 
com de l'alumnat. S'ha convertit en una activitat molt consolidada que els alumnes han interioritzat en el seu dia a dia 

Propostes de millora De cara al curs vinent seria convenient que la intervenció dels professionals externs fos a l' inici del projecte per reforçar la 
formació de l' alumnat abans d' iniciar-se com a mediadors

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.2.2.1 Debat dels principis del pla de convivència

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris

Assistir a formació "Elaboració projecte de 
convivència" organitzat pels Serveis 
Educatius de la zona

Primer trimestre Marta Llistuella Assistència

Elaborar un esborrany del Projecte de 
convivència, per tal d'iniciar un procés 
participatiu de debat

Durant el curs Consell de direcció Esborrany del projecte Un cop s'hagi elaborat un esborrany del 
Projecte de convivència iniciarem un 
procés participatiu a on mestres, alumnes 
i famílies puguin debatre sobre els 
principis del Projecte de convivència

Valoracions S'ha assistit a la formació i estem en procés de la diagnosi
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Propostes de millora El curs vinent la responsable anirà als cicles per acabar de fer la diagnosi i fer la proposta de document

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.3.1.1. Fomentar les reunions d'alumnes delegats 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Establir un calendari de reunions Setembre Equip Directiu Calendari A inici de curs es farà una enquesta sobre 

els temes que es voldran tractar al llarg 
del curs, per partir d'una ordre del dia que 
coneguin l'alumnat i el professorat

Penjar les actes de les reunions a les 
aules virtuals

Al llar del curs Secretària Actes La secretària assisteix a les reunions i 
extén acta, que després difon a través de 
les aules virtuals

Valoracions Es valora positivament tot i que no s'han fet totes les reunions previstes

Propostes de millora Fomentar la participació des de les aules per tal d'establir debat i esperit crític

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.3.1.2. Coordinació amb l'AMPA i delegades de classe

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Establir reunions de mares/pares delegats Al llarg del curs Direcció Actes de les reunions
Establir reunions de coordinació amb 
l'AMPA

Al llarg del curs Direcció Actes de les reunions

Seguiment de les activitats extraescolars i 
acollida

Al llarg del curs Secretària Graelles de extraescolars Qualsevol canvi que es produeixi en 
l'alumnat que participa en les 
extraescolars s'enviarà a la secretària per 
tal de tenir les graelles actualitzades

Treballar conjuntament amb AMPA per tal 
d'augmentar el nombre de famílies 
associades a l'AMPA

Al llarg del curs Direcció i AMPA Percentatge de famílies noves que s'han 
fet sòcies de l'AMPA

Es proposaran diferents actuacions per tal 
que la comunitat escolar conegui les 
actuacions de l'AMPA i els beneficis per 
tota l'escola

Valoracions Es valoren molt bé les reunions amb AMPA i delegats/des, tot i que cal fomentar l'assistència de tots/es els/les delegades a les 
reunions. 

Propostes de millora Promoure la participació de les famílies mitjançant l'organització d'activitats més concretes al llarg del curs (cross, Festa de les 
cutures, festa del parc...) i dinamitzar el traspàs d'informació a través dels delegats/des cap a les famílies

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.3.1.3. Coordinació amb agents externs
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Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Establir comunicació constant amb 
l'empresa de menjador m'Penta: 
seguiment del monitoratge, d'alumnat 
amb al·lèrgies, del retorn a la calma, 
incidents i accidents.

Inici de curs Coordinadora 
menjador i directora

Llibreta de registre Es crearà una llibreta de registre 
d'incidents per tal que les monitores hi 
anotin qualsevol fet rellevant que passi en 
estona de menjador i del seu pati. 
Ubicació: durant el servei serà al 
menjador, la resta del temps al despatx 
de direcció

Establir coordinacions periòdiques amb la 
tècnica de l'Ajuntament per temes 
d'edifici, activitats culturals i esportives, 
etc

Al llarg del curs Directora Actes de les  reunions S'acorda un calendari per tal de mantenir 
una bona coordinació amb l'Ajuntament.

Valoracions Enguany les coordinacions amb Ajuntament han estat més escasses. S'ha fet demanda d'un Pla de manteniment de l'edifici, 
sense resultats satisfactoris

Propostes de millora Establir reunions amb Ajuntament, AMPA i delegats/des per tal d'aconseguir un bon manteniment de l'edifici escolar
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OBJECTIU 1: Millora dels resultats educatius i de la cohesió social 
dels centres

Fitxa de seguiment de l'objectiu:  Potenciar la Formació Permanent del Professorat en els temes determinats pel centre afavorint la transferència al centre i a 
l'aula.

Actuacions                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(Objectiu de la PGA al que està 

vinculada) [29]
Temporització Responsables

Indicadors SÍ NO
Comentaris 

si escau

Assesorament, suport i seguiment de la 
formació permanent del professorat en 
centre.                                                                            
Formació realitzada: .................................                                                        
Obj. : ....................................

Abans de la 
formació

CRP

- El centre ha elaborat el document de 
compromís abans de l'inici de la formació. SÍ
- S'ha revisat conjuntament amb l'equip 
coordinador el document de compromís abans 
de l'inici de la formació. SÍ
- Hem disposat del llistat dels assistents i el full 
de signatures abans de l'inici de la formació.   SÍ

Durant la formació

S'ha realitzat, mínim, una retroacció entre la 
primera-tercera de la formació amb l'equi 
coordinador i el formador (si n'hi ha) SÍ

- S'han realitzat el 100% de les sessions 
programades.

SÍ

Després de la 
formació

- S'ha penjat a la intranet l'informe de valoració 
de les formacions abans de finalitzar el curs. SÍ
S'ha asssolit l'objectiu de la formació segons 
està recollit a la PGA. SÍ
- S'ha penjat a la intranet el document que 
recull els acords i planificacions de les 
actuacions a realitzar en els propers cursos. SÍ

Fitxa de seguiment de l'objectiu: Promoure la competència lectora, el gust per la lectura i l'ús de la llengua oral a l'educació primària.
Actuacions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(Objectius de la PGA al que està 
vinculada) [30]

Temporització Responsables
Indicadors SÍ NO

Comentaris 
si escau

Formació en centre, en format claustre a 
partir d'estratègies metodològiques i 
organitzatives del programa ILEC.                                                                    
Obj. : .........................................

Tot el curs

ALIC (Núria 
Posada/ Sílvia 

Garcia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Formadora 
d'Immersió: 

Teressa Vendrell

- S 'han dut a terme totes les sessions de 
formació previstes.
- S'ha realitzat un modelatge al claustre i si 
s'escau, algún modelatge a l'aula.
- Hem incorporat, almenys, una pràctica a 
l'aula en relació als eixos treballats.
- Almenys, un nivell de cada Cicle ha aplicat 
alguna activitat proposada.
- Entre el 80-90% dels docents hem avaluat 
les activitats aplicades a l'aula.
- Els docents participants han manifestat un 
grau elevat de satisfacció en relació al valor 
pedagògic de les pràctiques aplicades.
- Hem recollit en la documentació del centre 
els acords en relació a l'eix treballat.  
- Hem concretat mecanismes de seguiment de 
l'aplicació dels acords.
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Participació en concursos relacionats en 
les competències lingüístiques:                                                                                      
Jocs Florals.                                                                                                              
Obj. : .............................................

Tot el curs CRP-LIC

- Hem rebut la informació sobre els concursos 
relacionats amb la lectura.     SÍ
 - Hem fet difusió dels recursos per a la lectura 
a l'equip docent,alumnat i famílies. SÍ

Participació en concursos relacionats en 
les competències lingúístiques:                                      
Certamen de Lectura en Veu Alta.                                                                   
Obj. : ...........................................

Tot el curs CRP- LIC

-Hem rebut la informació sobre els concursos 
relacionats amb la lectura.

SÍ
- Hem fet difusió dels recursos per a la lectura 
a l'equip docent, alumnat i famílies. SÍ

Suport a les biblioteques escolars.                                                                                              
Obj. : .............................................

Segon trimestre CRP

- Hem rebut suport a la nostra demanda 
respecte la biblioteca del centre.
- Valorem positivament el suport rebut en 
relació a la demanda feta.

Seminari d'Activitats Pràctiques d' 
expressió escrita.
Obj. : ............................................

1r quadrimestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2n quadrimestre

Formadores ELIC i 
d'Immersió

-Hem arribat a acords de centre en relació a 
aspectes curriculars (seqüenciació de 
tipologies i gèneres discursius...).
- Hem arribat a acords de centre en relació a 
aspectes metodològics (rúbriques de 
planificació, d'escriptura i de revisió de textos, 
bases d'orientació, treball col·lectiu...).
- Al centre, hem aplicat una activitat a l'aula 
per nivell.
- Els docents del centre hem manifestat un 
grau elevat de satisfacció en relació a 
l'aprenentatge de l'alumnat.

Fitxa de seguiment de l'objectiu: Afavorir la millora de la competència comunicativa i lingüística i el plurilingüisme de l'alumnat, que permeti interactuar en un 
context lingüístic i cultural complex

Actuacions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(Objectius de la PGA al que està 

vinculada)
Temporització Responsables

Indicadors SÍ NO Comentaris si escau

Assessorament als centres en programes 
de llengües estrangeres.                                                                                                 
Obj. : ........................................

Abans del programa

CRP

- S'ha rebut suport a la nostra demanda sobre 
programes de llengües estrangeres.

Durant i després del 
programa

- S'ha tingut una trobada de seguiment del 
programa de llengües estrangeres en el que 
participem.

Assessorament i facilitació als centres per 
tal de participar en programes 
d'intercanvi. 
Obj.:...................................................

Abans del programa
- S'ha rebut suport a la nostra demanda sobre 
el procés d'inscripció en un programa 
d'intercanvi.

Durant i després del 
programa

- S'ha realitzat mínim una trobada de 
seguiment del programa d'intercanvi en el qual 
participem.

Coordinació dels seminaris d'especialistes 
d'anglès (Primària i Secundària)                                                                   
Obj. : ....:.............................................

Durant el curs

- Hem participat en el seminari de coordinació.
- En cas d'haver participat en el seminari de 
coordinació, s'ha fet traspàs de la informació al 
claustre
- Els nostres alumnes han participat en 
l'actuació conjunta entre els centres acordada 
en el seminari.

Fitxa de seguiment de l'objectiu: Assessorar i acompanyar de forma puntual els centres en el procès d'elaboració del Projecte Lingüístic
Actuacions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(Objectius de la PGA al que està 
vinculada)

Temporització Responsables
Indicadors SÍ NO Comentaris 

si escau 
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Assessorament puntual als centres que 
estan en procés d'elaboració del seu 
Projecte Lingüístic que ho sol·licitin.                                                                                                                                     
Obj. : .................................................

Al llarg del curs Referent de l'Elic
(Sílvia Garcia) - L'assessorament ha permès revisar i/o iniciar 

el Projecte Lingüístic.

Fitxa de seguiment de l'objectiu: Participació en Pojectes d'innovació i activitats del Departament d'Ensanyament
Actuacions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(Objectius de la PGA al que està 
vinculada)

Temporització Responsables
Indicadors SÍ NO Comentaris si escau

Participació en el projecte "Apadrinem el 
Patrimoni" Obj. : 
..............................................

Al llarg del curs

CRP

- Almenys un grup classe ha participat en 
aquesta activitat.

- S'ha rebut suport a la nostra demanda
- Els participants han fet una valoració positiva 
en relació als aprenentatges competencials de 
l'alumnat.

 Suport al Projecte d'Aprenentatge 
Cooperatiu de Centre.
Obj. : .............................................

Al llarg del curs

- S'ha realitzat una sessió de formació en 
claustre sobre Aprenentatge Cooperatiu
- S'ha realitzat mínim una trobada de 
seguiment del programa d'innovació en el qual 
participem.

Fitxa de seguiment de l'objectiu: Afavorir la inclusió de tot l'alumnat i en especial la dels alumnes amb NESE
Actuacions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(Objectius de la PGA al que està 
vinculada)

Temporització Responsables
Indicadors SÍ NO Comentaris 

si escau 

Comissió d'Atenció a la Diversitat (CAD) 
Obj. : ..............................................

EAP

- S'ha fet com a mínim una CAD trimestral.             SÍ
- En les reunions de la CAD s'han treballat 
línies d'intervenció i mesures universals 
addicionals i intensives d'atenció a la 
diversitat. SÍ
- Les orientacions aportades per l'EAP, en la 
CAD, han ajudat a avançar en la 
implementació de mesures universals. SÍ

Comissions socials del centre                                                          
Obj. : ....................................

EAP

-S'han fet les Comissions Socials planificades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   SÍ
- Es fa ordre del dia i acta amb els acords i 
compromisos.
- Es porta un registre de seguiment a les 
actuacions realitzades en cada alumne atès.
- L'EAP ha aportat en la COS recursos i 
mesures d'inclusió social.

Elaboració i seguiment dels PI                                                                
Obj. : .....................................

EAP- ALIC

- 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
- Els PI han estat utilitzats com a referència 
per a l'avaluació. SÍ

Detecció i avaluació dels alumnes amb 
NESE i aplicació de les mesures 
universals i addicionals de suport 
educatiu.                                                                                                                                                                                                                                 
Obj. : .................................

EAP

- S'ha fet la demanda a l'EAP un cop 
esgotades totes les mesures de suport 
educatiu.     SÍ
- L'EAP ha donat orientacions per ajustar la 
reposta educativa. SÍ
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Detecció i avaluació dels alumnes amb 
NESE i aplicació de les mesures 
universals i addicionals de suport 
educatiu.                                                              
Obj. : .................................

EAP

- S'ha tingut present les orientacions fetes per 
l'EAP en la resposta educativa a l'aula i en 
l'elaboració dels PI, si s'escau. SÍ

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

EAP

- S'ha pogut fer el seguiment dels alumnes 
avaluats, de les orientacions ide les mesures 
proposades.    SÍ
- S'han pogut ajustar les mesures i recursos 
quan ha estat necessari. SÍ

Assessorament, acompanyament i 
orientació a les famílies de l'alumnat amb 
NESE i NEE, creant espais de trobada 
periòdica.         
Obj. : .............................................

EAP

- Hem 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

Seminari en xarxa de professionals que 
fan suport a la inclusió (Primària).                                                                 
Obj. : .............................................

EAP

- El centre ha participat en les reunions del 
seminari.
- S'ha pogut fer traspàs al centre dels 
continguts, recursos i propostes 
metodològiques presentats al Seminari.
- En algun cas, s'ha pogut fer transferència s 
l'aula. SÍ

Seminari en xarxa de professionals que 
fan suport a la inclusió (Secundària)                                                                    
Obj. : ..............................................

EAP

- El centre ha participat en les reunions del 
Seminari.
- S'ha pogut fer traspàs al centre dels 
continguts, recursos i propostes 
lmetodològiques presentats al Seminari.   
- En algun cas s'ha pogut fer la transferència a 
l'aula. 

Suport a la inclusió en centres amb SIEI 
(USEE)                                                                   
Obj. : .............................................

EAP

- El centre ha paarticipat en les reunions del 
Seminari.
- S'ha pogut fer traspàs al centre dels 
continguts, recursos i propostes 
metodològiques presentats al seminari.        
- En algun cas , s'ha pogut fer transferència a 
l'aula.

Fitxa de seguiment de l'objectiu: Afavorir la inclusió de tot l'alumnat i en especial la de l'alumnat nouvingut
Actuacions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(Objectius de la PGA al que està 
vinculada)

Temporització Responsables
Indicadors SÍ NO Comentaris 

si escau 

Seminari de formació de tutors/es d'AA: 
Orientacions i seguiment.                                                                   
Obj. : ................................................

5 sessions al llarg 
del curs

Formadors de 
l'ELIC (C.Expósito)

- Hem 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.

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

Al llarg del curs ALIC

- Hem rebut propostes de recursos on line i 
materials per a l'atenció de l'alumnat 
nouvingut.
- Hem rebut orientacions i acompanyamentper 
a l'elaboració dels PI i exemples d'UD d'AA.    
- Els docents implicats valoren positivament 
per a l'aprenentatge de l'alumnat els recursos i 
orientacions proposades.

Valoració del recurs AULA d'ACOLLIDA 
en els centres que en disposen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Obj.: ...................................................

Tot el curs, 
seguiment mensual ALIC

- L'horari de dedicació de l'AA es correspon 
amb la dotació obtinguda.
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Valoració del recurs AULA d'ACOLLIDA 
en els centres que en disposen.                                                                
Obj.: ...................................................

Tot el curs, 
seguiment mensual ALIC

- En les sessions de treball dels alumnes a 
L'AA es prioritza l'aprenentatge de la LLengua 
Catalana i de les estratègies comunicatives.  
- L'alumnat que atén l'AA reuneix els criteris 
normatius.

Assessorament puntual als docentsque 
tenen alumnat nouvingut i no disposen 
d'AA: orientacions i seguiment.
Obj. : ............................................

Tot el curs ALIC

- Hem rebut assessorament de recursos on 
line, materials i exemples d'UD per a l'atenció 
de l'alumnat nouvingut en els casos en què ho 
hem sol·licitat.
- Hem posat en pràctica alguns d'aquests 
recursos.
- Els docents implicats valoren positivament, 
per a l'aprenentatge de l'alumnat, els recursos 
proposats.

Fitxa de seguiment de l'objectiu: Afavorir una bona convivència en el centre
Actuacions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(Objectius de la PGA al que està 
vinculada)

Temporització Responsables
Indicadors SÍ NO Comentaris 

si escau 

Confecció, revisió i aplicació del Pla 
d'Acollida del centre.                                                             
Obj. : ..............................

Al  llarg del curs ALIC

- El centre ha avançat en l'elaboració del 
document "Pla d'acollida del centre".
- S'ha elaborat/actualitzat un protocol 
d'acollida inicial per a l'alumnat ajustat a la 
realitat del nostre centre.
- S'ha elaborat/actualitzat un protocol 
d'acollida inicial per a l'alumnat ajustat a la 
realitat del nostre centre.
- S'han incorporat pràctiques orientades a 
millorar l'acollida al centre.

Revisió de 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. : .........................................

EAP

- S'han incorporat a les aules algunes 
metodologies que afavoreixen la inclusió i la 
cohesió social.

SÍ
Detecció dels alumnes amb situació 
d'absentismei/o abandonament i aplicació 
dels protocols acordats pel centre.        
Obj. : .....................................

EAP

- S'ha observat que s'ha reduït la taxa 
d'absentisme i/o abandonament

Fitxa de seguiment de l'objectiu: Promoure l'intercanvi i la participació, en activitats conjuntes, amb l'alumnat i el professorat de diferents centres.
Actuacions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(Objectius de la PGA al que està 
vinculada)

Temporització Responsables
Indicadors SÍ NO Comentaris 

si escau 

Promoció de la cultura popular: Danses                                                              
Obj. : .............................................

Tot el curs CRP

- S'ha participat a la formació
-S'ha penjat i omplert el document de 
compromisos de la transferència de la 
formació a la intranet.
- El CRP ha col·laborat en l'organització el dia 
de l'activitat.
- El professorat participant ha fet una valoració 
positiva de l'activitat en relació a la cohesió 
social i el treball en xarxa.

Promoció de la cultura popular: Balls de 
bastons
Obj. : .............................................

Tot el curs CRP

- S'ha participat a la formació
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Promoció de la cultura popular: Balls de 
bastons
Obj. : .............................................

Tot el curs CRP
- El CRP ha col·laborat en l'organització el dia 
de l'activitat.
- El professorat participant ha fet una valoració 
positiva de l'activitat en relació a la cohesió 
social i el treball en xarxa.

Promoció de la Robòtica.                                                               
Obj. : ..................................................

Tot el curs CRP

- S'ha participat conjuntament amb el CRP en 
l'organització de la formació.
- El professorat participant fa una valoració 
positiva en relació als aprenentatges 
competencials. SÍ
- El professorat participant fa una valoració 
positiva en relació a la cohesió social i el 
treball en xarxa.  SÍ
- El professorat participant fa una valoració 
positiva de la jornada final SÍ

Promoció de la Química                                                               
Obj. : ..................................................

Tot el curs CRP

- S'ha participat conjuntament amb el CRP en 
l'organització
- El professorat participant fa una valoració 
positiva en relació als aprenentatges 
competencials.
- El professorat participant fa una valoració 
positiva en relació a la cohesió social i el 
treball en xarxa.  
- El professorat participant fa una valoració 
positiva de la jornada final

Organització del Fòrum de treballs de 
Recerca del Baix Montseny.
Obj.:......................................................

Segon trimestre CRP

- S'ha participat en el Fòrum del treball de 
Recerca.

-Es fa una valoració positiva de l'organització
- El professorat participant fa una valoració 
positiva en relació als aprenentatges 
competencials.

Promoció del teatre escolar.                                                        
Obj. : ...................................

Tot el curs CRP

- El nostre centre ha participat en la mostra de 
teatre escolar de Llinars.
- El professorat participant fa una valoració 
positiva en relacióm als aprenentatges 
competencials.

Fitxa de seguiment de l'objectiu: Potenciar actuacions, espais de participació i treball en xarxa del Pla Educatiu d'Entorn per tal d'aconseguir la inclusió social i 
l'èxit educatiu de l'alumnat socialment més vulnerable.

Actuacions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(Objectius de la PGA al que està 

vinculada)
Temporització Responsables

Indicadors SÍ NO Comentaris 
si escau 

Planificació i organització d'espais 
d'intercanvi de les propostes dels centres 
i del municipi al voltant de temes vinculats 
amb l'educació i l'atenció a l'alumnat 
socialment més vulnerable: el suport a 
l'escola, les activitats esportives (PCEE), 
Lècxit, Acompanyament escolar, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Obj. : ........................................

Al llarg del curs ALIC 

- El centre participa en les següents 
actuacions dirigides a l'èxit escolar i la inclusió 
de l'alumnat socialment vulnerable del 
PEE:........................................
- El professorat participant en les diferents 
actuacions del PEE, valoren positivament els 
recursos i les dinàmiques en relació amb l'èxit 
escolar.
- El professorat del centre participant del 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.
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Planificació i organització d'espais 
d'intercanvi de les propostes dels centres 
i del municipi al voltant de temes vinculats 
amb l'educació i l'atenció a l'alumnat 
socialment més vulnerable: el suport a 
l'escola, les activitats esportives (PCEE), 
Lècxit, Acompanyament escolar, etc.                                                      
Obj. : ........................................

Al llarg del curs ALIC 

- El professorat del centre participant del grup 
de treball del PCEE, valora que el treball 
realitzat ha estat útil per incentivar la 
participació de l'alumnat en activitats 
esportives.

Participació a la formació de Servei 
Comunitari de Primer Any
Obj. : .......................................

Al llarg del curs CRP
- El professorat del centre participant valora 
que se l'ha assessorat per el·laborar el 
projecte de Servei Comunitari

Participació en el grup de treball del 
Servei Comunitari per tal d'establir la 
coordinació i relació amb les necessitats 
detectades des del PEE.                                                                   
Obj. : .......................................

Primer trimestre

ALIC - CRP

- El professorat del centre participant valora 
que se l'ha assessorat per preparar els 
documents de compromís i convenis amb les 
entitats, autoritzacions dels alumnes

Al llarg del curs

- El professorat del centre participant del grup 
de treball del Servei Comunitari, valora que els 
recursos, les dinàmiques i el treball realitzat en 
col·laboració han facilitat el desenvolupament 
dels Projectes.
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Impressió del document:

- Es pot imprimir directament en format PDF o baixar-
ho com xslx o ods.

PDF: 
-S'ha d'anar a Fitxer/Baixa com a / Document PDF
- Seleccionar:
       . Opcions: Tots els fulls/Repeteix 
encapçalaments/inclou número pàgina.
       . Format: Ajusta amplada/horitzontal.

XLSX/ODS:
- S'ha d'anar a Fitxer/Baixa com a / Microsoft excel-
OpenDocument.
- Es processa i s'imprimeix com qualsevol arxiu 
d'aquest tipus.
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