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INTRODUCCIÓ 

Aquesta és la Memòria del Curs 18-19, a on presentem tot allò més rellevant que hem estat 

duent a terme a l’escola durant el curs.  

Les valoracions dels objectius i actuacions que ens vam plantejar a inici de curs són fruit 

del consens amb l’equip de mestres.  

Durant el curs hem anat fent el seguiment de les diferents actuacions, i hem anat analitzant-

les en el Consell de Direcció, ajustant el que crèiem que calia i reforçant allò que funcionava 

molt bé.  

La coresponsabilitat en la proposta i execució dels objectius i actuacions permet que tots 

els docents s’hagin considerat partícips del Projecte Educatiu del nostre centre.  

Es pot observar que amb les valoracions hi ha acompanyades les propostes de millora, que 

es tindran en compte alhora de redactar la Programació General Anual del curs vinent, i així 

donar continuïtat als diferents projectes.  

Hem intentat aportar dades el més objectives possible a través dels indicadors d’avaluació, 

i hem valorat la correlació entre els objectius i actuacions que ens havíem proposat, i la 

incidència que han tingut en l’alumnat i la millora en els resultats educatius.  

El document consta de dues parts: 

- La Valoració i propostes de millora dels objectius i actuacions i a on mitjançant uns 

indicadors podem tenir l’evidència de l’assoliment aconseguit 

- L’anàlisi dels resultats de les proves internes i externes, amb les propostes concretes 

que es plantejaran per a treballar la transformació i la millora educativa  
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Objectiu 1: 

 
Millora dels resultats educatius 

    

Estratègia: 1.1 Sistematització de l'ús funcional de la llengua anglesa 

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora 

1.1.1. Participar en 
projectes europeus 

1.1.1.1   Participar en 
projectes KA1 

Durant dos cursos Coordinadores 
Projectes 

Dins del document KA1 hi ha 
l'evidència dels socis 

Continuar amb la implementació del KA1 i incrementar el 
nombre d'aules on s'implementa, fent la mentorització per 
part dels mestres formats inicialment. Continuar oferint 
visites al centre a altres escoles interessades en conèixer 
el nostre projecte, amb la implicació que això comporta en 
l'aspecte d'utilització de l'anglès com a llengua 
comunicativa, tant de mestres com d'alumnes i l'esforç 
dels mestres a nivell de formar als visitants. 

  

1.1.1.2. Consolidar els 
programes eTwinnings 

Tot el curs Coordinadores 
projectes 

Nombre de projectes etwinning 
fets:1 a 1r A, 1a 1r B,  4 a 2A, 4 a 
2n B, 1 d'Art a 3r, 4t, 5è i 6è, 1 a 
3r A, 1 a 3r B, 1 a 4t A, 1 a 4t B, 1 
a 5è A, 1 a 5è B, 2 a 6è A i 2 a 6è 
B 

El curs vinent ens plantegem obrir projectes d'aula on el 
tutor/tutora sigui qui el porti endavant, a part dels 
projectes que es fan des de l'àrea de llengua estrangera 
(anglès i francès) 

1.1.2 .  Impartir una àrea 
no lingüística en anglès 

1.1.2.1. Consolidar la 
plàstica en anglès per 
ampliar lèxic i 
estructures lingüítiques 

Tot el curs Mestres 
especialistes 

Projecte: 123 Art Implementar el treball a l'area de plàstica mitjançant un 
projecte eTwinning a Cicle Inicial a més de CM i CS que ja 
s'ha fet. 

1.1.3. Millorar l'expressió 
oral 

1.1.3.1 Potenciar l'ús de 
l'anglès com a llengua 
vehicular 

Tot el curs Mestres 
especialistes 

Millora d'un 2% del nivell alt en 
les proves de CB en comprensió 
oral: La mitjana dels 3 darrers 
cursos és del 30,7%, i enguany 
hem obtingut un resultat del 
43,1%, augmentant en 12,4 punts  

En el good morning seguirem motivant als alumnes de 5è 
i 6è dins de les tutories per que hi participin de manera 
voluntària. En el "Welcome" es proposa portar control 
setmanal del l'alumnat a qui toca participar des de les 
tutories.  

  

https://twinspace.etwinning.net/71348/home


 

 
 

Estratègia: 1.2 Consolidació de la 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 

Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora 

1.2.1. Elaborar el 
Pla d'avaluació 
de Centre 

1.2.1.1. Aprofundir en els 
Decrets d'avaluació i inclusió 

Tot el curs Formadores de la 
FIC 

Setmanes durant les quals hem realitzat la 
FIC són: 22-26 d'oct, del 12-16 de nov, del 
21-25 de gen, del 18 al 22 de març. 26 de 
juny jornada de cloenda 

Es proposa continuar el proper curs amb 
l'àmbit lingüístic, en el mateix format de 
setmanes pedagògiques que faciliten la 
reflexió i un canvi metodològic a nivell de 
centre més sòlid. 

1.2.1.2. Elaboració d'un pla de 
millora de l'avaluació  

Tot el curs Formadores de la 
FIC 

Document del Pla de millora: Annex 
Continuar millorant els instruments i activitats 
d'avaluació a l'àmbit de medi i iniciar-lo a 
l'àmbit lingüístic dins de la FIC del curs vinent. 

1.2.2. Consolidar 
la línia inclusiva i 
competencial a 
les diferents 
àrees 

1.2.2.1. Dissenyar activitats 
interdisciplinars, competencials i 
inclusives 

Tot el curs Coordinadores de 
cicle 

Nombre d'activitats dissenyades: 20 capses 
d'aprenentatges i 52 treballls exposats 

Continuar dissenyant activitats tant 
d'aprenenentatge com d'avaluació diverses, 
universals, inclusives i competencials. 

1.2.2.2 Establir mesures 
universals per treballar la 
llengua 

Tot el curs Tutors/es Millora d'un 5% de l'alumnat mitjà-baix. La 
global de llengua catalana del curs passat era 
de 28,3, i enguany del 23,5%, per tant hi ha 
una millora del 4,8% 

De cara al proper curs es proposa continuar 
elaborant material manipulatiu i competencial 
per treballar la llengua. 

1.2.2.3 Establir mesures 
universals per treballar les 
matemàtiques 

Tot el curs Tutors/es Millora d'un 5% de l'alumnat mitjà-baix. Si 
agafem els resultats globals de matemàtiques 
dels darrers tres cursos tenim un 21,2% 
d'alumnat mitjà baix, que comparat amb el 
17,3% d'enguany fa una millora del 3,9% 

 El treball iniciat amb els pictogrames s'hauria 
d'anar difonen per tal que els nens amb 
dificultats de comprensió hi tinguin accés tant 
a mates com a llengua.Cal fer un inventari i 
un banc de recursos de material manipulatiu 
pels racons de llengua i mates. 

1.2.2.4. Potenciar la 
competència digital des de totes 
les àrees 

Tot el curs Coordinadora 
d'informàtica 

La valoració del professorat és molt bona, 
quant a recursos i quant a lús de noves 
metodologies digitals 

Donat que s'han adquirit 4 iPads es proposa 
l'ús de diferents Apps educatives  

 
 

 
 



 

 
 

Objectiu 2: Cohesió social 
   

Estratègia: 2.1. Establiment de mecanismes per aconseguir que tot l'alumnat se senti inclòs en la vida escolar i social 
  

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora 

2.1.1. Integrar a 
les famílies 
nouvingudes i 
social 
desafavorides  

2.1.1.1. Continuar fomentant la 
participació i integració de 
famílies estrangeres 

Tot el curs Directora Nombre de mares participants en la festa de 
les cultures: 27 mares estrangeres 

Van participar 27 mares cuinant plats de 
diferents països. L'assistència de famílies a la 
Festa va ser molt gran 

2.1.1.2. Seguiment de 
l'absentisme escolar 

Tot el curs Directora Graelles d'absentisme El procediment funciona, per tant es proposa 
continuitat 

2.1.1.3 Aconseguir la 
participació en les activitats 
complementàries del màxim 
nombre d'alumnes 

Tot el curs Tutors/es Percentatge d'alumnat assistent a les 
colònies: 97% 

Continuar amb el treball tutorial per implicar a 
totes les famílies en la participació del màxim 
nombre d'activitats realitzades al centre. 
Cercar ajuts econòmics per facilitar la 
participació. 

  

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

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora 

2.2.1. Generar un 
bon clima escolar 

2.2.1.1. Continuar promovent 
l'educació emocional i en valors 

Tot el curs Coordinadora LIC 
i Tècnica EE 

Nombre d'activitats dutes a terme entre 
padrins i fillols:  s'han fet 30 sessions 

Com a linia d'escola s'hauria d'establir quines 
activitats  i quines franges es fan a padrins i 
fillols.  Es proposa canviar el dossier de 
Suport Vital Bàsic per activitats més 
vivencials. Veiem convenient fer l'enquesta de 
"Fem Amics" a finals del 2n trimestre i així fer 
proves de grups al 3r trimestre. Al racó de 
l'acord cal tenir control de la resolució del 
conflicte i a quin acord s'arriba. 

2.2.1.2. Ampliar les actuacions 
de mediació escolar 

Tot el curs Tècnica EE Nombre d'activitats dutes a terme entre 
padrins i fillols: 23 sessions de lectura i 3 
activitats plàstiques 

Es proposa continuar amb la formació a CS, a 
5è centrada en la mediació i a 6è en la 
cohesió de grup. Es proposa fer una formació 
de mediació al personal de menjador que ha 
quedat pendent enguany. També es proposa 
continuar amb la formació dels docents, 
doncs la d'aquest curs ha tingut una molt 
bona acollida. 



 

 
 

2.2.2. Elaborar i 
consensuar el 
Pla de 
Convivència de 
Centre 

2.2.2.1. Aprovar de manera 
participativa el pla de 
Convivència 

Tercer trimestre Comissió de 
Convivència 

El Document del Pla de Convivència està en 
elaboració a l'aplicatiu del Departament 

Durant el primer trimestre del curs vinent es 
farà una última empenta al projecte per tal 
d'aprovar-lo durant el curs 

      

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

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora 

2.3.1. Establir 
relacions de 
participació, 
cooperació i 
compromís amb 
la comunitat 
educativa 

2.3.1.1. Consolidar les reunions 
d'alumnes delegats com a eina 
democràtica i participativa 

Tot el curs Directora Calendari de les reunions: s'han fet 3 juntes al 
llarg del curs: 10/10, 13/11 i 14/05 

Planificar els temes a tractar en les juntes des 
d'inici de curs, consensuades en el Consell de 
direcció, per tal que es puguin preparar des 
de tutoria 

2.3.1.2. Establir coordinacions 
amb AMPA i mares/pares 
delegades 

Tot el curs Directora Calendari de reunions: AMPA: 20/09, 5/12, 
3/04 i 14/06. i Delegats/des: 22/10, 22/03 i 
22/05 

Ens proposem continuar amb aquesta 
comunicació fluïda i satisfactòria amb AMPA i 
delegats/des. 

2.3.1.3. Seguir coordinant-se 
amb agents externs 

Tot el curs Directora Calendari de les reunions: S'han fet 4 
reunions formals amb la tècnica de 
l'Ajuntament Calendari de reunions: 26/10, 
29/11, 30/01 i 2/04, 5 reunions de la Comissió 
social  08/10, 30/11, 11/02, 29/04 i 24/05, 3 
reunions amb l'empresa de menjador M'penta 
10/10, 17/05 i 27/06 i reunions pràcticament 
setmanals amb EAP.  

La comunicació amb els diversos agents és 
molt bona, es proposa la continuïtat 

2.3.1.4. Participar en 
l'elaboració i posada en 
pràctica del Projecte educatiu 
municipal  

Tot el curs Directora Calendari de reunions: 29/10 i 30/01 Ens proposem fer el seguiment dels acords 
presos pel que fa a l'entorn escolar, i que són 
la implementació de la figura de l'educador de 
carrer 

2.3.2. Fer difusió 
del Projecte 
Educatiu de 
centre 

2.3.2.1. Promoció de les xarxes 
socials 

Tot el curs Directora Instagram i twitter: tenim 523 seguidors Seguir penjant actuacions, engrescar als 
mestres a enviar publicacions, crear un canal 
únic per rebre les comunicacions per penjar a 
l'Insta, demanar autorització de dret d'imatges 
per a xarxes socials. 

2.3.2.2  Consolidar el "Cafè 
entre llibres" 

Tot el curs Directora Nombre de reunions: 2 reunions amb mares 
estrangeres 

Ens proposem acordar les dates des d'inici de 
curs, per tal de reemprendre els Cafès entre 
llibres 

  



 

 
 

Objectiu 1: Millora dels resultats educatius 
          

Fitxa de seguiment de l'objectiu 
anual:  

1.1.1.1   Participar en projectes KA1 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

 Presentació al claustre del 
projecte KA1 pel curs 
2018-20 

Primer trimestre Coordinadores del projecte Acta de reunió claustre (annex) S'organitza un claustre per presentar el 
projecte i organitzar els mestres que 
participaran en les visites 

Cerca d'escoles europees 
per a visitar i redacció d'un 
nou projecte KA1 

Primer  i segon 
trimestre 

Coordinadores del projecte Dins del document KA1 hi ha l'evidència dels 
socis 

A través de la plataforma eTwinning es 
busquen socis adients que ens aportin el que 
nosaltres volem aprendre 

Organització i planificació 
de les visites a altres 
centres 

Primer trimestre Coordinadores del projecte Planning de visites (annex) Fem video-conferències amb els socis per tal 
de planificar les visites 

Organització i planificació 
de les visites al nostre 
centre 

primer trimestre Coordinadores del projecte Planning de visites (annex) Fem video-conferències amb els socis per tal 
de planificar les visites 

Formació a la resta del 
professorat del que s'ha 
après durant les visites 

Durant el curs 18-19 Mestres que visiten centres Nombre de mestres formats. 30 mestres En reunió de claustre els mestres que han 
viatjat faran una presentació explicant el que 
han après i oferint un link a on trobar el 
material 

Implementació a les aules Durant el curs 18-19 Mestres que visiten centres Nombre d'aules a on s'ha implementat (4 
tutories: 2n A i B, 6è B, P4 A) 

Els/les mestres formats ho implementaran a 
la seva aula i aportaran un link per que la 
resta de mestres puguin veure la 
implementació 

Valoracions S'ha fet una primera implementació de tot el que hem aprés a les aules dels tutors que van participar en les mobilitats, amb valoració positiva. Enguany hem 
rebut varies visites de job shadowing i es valora molt positivament la implicacio del professorat per mostrar la nostra escola i formar a altres mestres 
interessats en la nostra feina 

Propostes de millora Continuar amb la implementació del KA1 i incrementar el nombre d'aules on s'implementa, fent la mentorització per part dels mestres formats inicialment. 
Continuar oferint visites al centre a altres escoles interessades en conèixer el nostre projecte, amb la implicació que això comporta en l'aspecte d'utilització de 
l'anglès com a llengua comunicativa, tant de mestres com d'alumnes i l'esforç dels mestres a nivell de formar als visitants. 

  



 

 
 

 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.1.1.2. Consolidar els programes eTwinnings 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Formació del professorat Primer i segon 
trimstre 

Ambaixadora eTwinning del centre Nombre de mestres que es formen: 30 
mestres 

A partir d'ensenyar com utilirtzar la plataforma 
eTwinning els/les mestres hauran de crear el 
seu propi projecte 

Creació i implementació d'un 
projecte eTwinning de centre amb 
la participació de P3 a 6è 

Durant tot el 
curs 

Coordinadores erasmus Planificació del projecte i nombre de mestres 
que participen. Títol projecte: "123 GROW 
WITH ME", amb 30 mestres del centre 
participant-hi 

Les responsables erasmus proporcionen la 
planificació amb dades d'entrega i cada 
mestre responsable penja al twinspace la 
feina encomanada. 

Fomentar la creació de projectes 
eTwinning d'aula  

Durant tot el 
curs 

Coordinadores erasmus Nombre de projectes etwinning fets:1 a 1r A, 
1a 1r B,  4 a 2A, 4 a 2n B, 1 d'Art a 3r, 4t, 5è i 
6è, 1 a 3r A, 1 a 3r B, 1 a 4t A, 1 a 4t B, 1 a 
5è A, 1 a 5è B, 2 a 6è A i 2 a 6è B 

A partir del curs que es fa al centre, els 
participants obriran i treballaran en els seus 
propis projectes d'aula. 

Valoracions S'han obert molts projectes a les aules, la qual cosa es valora de manera molt positiva quant a la internalització del centre. 

Propostes de millora El curs vinent ens plantegem obrir projectes d'aula on el tutor/tutora sigui qui el porti endavant, a part dels projectes que es fan des de l'àrea de llengua 
estrangera (anglès i francès) 

 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.1.2.1. Consolidar la plàstica en anglès per ampliar lèxic i estructures lingüítiques 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Organitzar una sessió setmanal de 
plàstica de 1r a 6è 

inici de curs cap d'estudis Es pot veure en els horaris (annex) S'assigna una sessió setmanal amb 
especialista d'anglès per realitzar un àrea no 
lingüística en anglès 



 

 
 

Participar en un projecte eTwinning 
de plàstica que engloba CM i CS 

tot el curs coordinadors erasmus Projecte: 123 Art Es crea un projecte on es van penjant videos 
amb les feines fetes, es crearà un link on 
poder veure el procès amb feines fetes. 

Enregistrament de videos tutorials 
per explicar les noves tècniques 
artístiques 

tot el curs mestres plàstica Link al projecte De cada treball plàstic es farà un video-
tutorial que es penjarà al twinspace. 

Preparar Power Points de forma 
cooperativa i simultània a través 
d'un document drive amb alumnat 
de cicle superior d'altres països  

segon i tercer 
trimestre 

mestres plàstica Link al projecte Mitjançant conexio al drive del mestre, els 
alumnes de sisè i cinquè treballaran 
col.laborativament amb alumnes d0'altres 
centres, creant un power point per cada pintor 
treballat 

Valoracions El treball d'art a partir d'un eTwinning ens ha permès realitzar moltes més tècniques artístiques que una programació normal, amb molt més interés i 
motivació per part de l'alumnat. El curs vinent proposem treballar la plàstica de la mateixa manera 

Propostes de millora Implementar el treball a l'area de plàstica mitjançant un projecte eTwinning a Cicle Inicial a més de CM i CS que ja s'ha fet. 

          

          

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.1.3.1 Potenciar l'ús de l'anglès com a llengua vehicular 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Organitzar grups reduits de llengua 
oral a 6è 

Inici de curs Mestres especialistes d'anglès de 6è Horaris (annex) Assignar una sessió setmanal de 2 mestres 
especialistes d'anglès per treballar l'expressió 
oral a cada grup 

Video-conferències amb alumnat 
d'altres països 

Durant el curs Mestres especialistes d'anglès de 6è 7 Projectes eTwinning amb video 
conferències incloses 

Dintre dels projectes eTwinning s'organitzen 
video-conferències a les sessions d'anglès 

Fomentar el pair-learning infantil-
cicle superior amb activitats com 
"Good Morning", role plays, 
gravació de video-tutorials... 

Durant el curs Coordinadores Erasmus Gravació de good morning al moodle de 5è 
angles, Planificació dels grups de good 
morning que han treballat tots els divendres al 
matí 

De manera voluntària els alumnes de 5è i 6è 
s'encarreguen, amb la mestra d'anglès, d'anar 
a infantil 1 dia per setmana a fer rutines en 
anglès. 

Dur a terme exposicions al claustre 
posteriors a les visites KA1 en 
llengua anglesa 

Després de 
cada viatge 

Mestres que han viatjat Valoració molt positiva dels 30 mestres Després dels viatges els/les mestres que han 
viatjat faran una exposició al claustre de 
mestres del que han après i com ho aplicaran 
a les aules 

Realitzar un viatge d'estudis a 
l'estranger amb alumnes de 6è 

Final de curs Comissió d'anglès 50 alummnes han viatjat a Malta en un viatge 
de fi de curs 

Es realitza un viatge per practicar la llengua 
anglesa i veure la seva funcionalitat. 

https://twinspace.etwinning.net/71348/home
https://docs.google.com/presentation/d/104ufj-VeO8F2ZlgvcwiRbXFPpc-ZG-jkBjeRLHg0x7g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1dNvikH3cjdjKNwscXm04kreRMHXOsEndZ1pVqX9-SVA/edit?usp=sharing


 

 
 

Realització d'un Projecte 
eTwinning a CI: festes i de robòtica 

Durant tot el 
curs 

Mestres de CI Link al projecte Els alumnes de CI explicaran oralment als 
socis europeus les festes i el projecte de 
robòtica 

Valoracions A part del Good morning, on hi han participat pràcticament tots els alumnes de 5è i  6è, s'ha fet el "welcome" donant el bon dia i bona tarda a tot 
l'alumnat (en llengua anglesa). El viatge de fi de curs s'ha de seguir potenciant, ja que millora molt la cohesió social i l'us de la llengua estrangera. 
Respecte a la millora dels resultats, la mitjana dels 3 darrers cursos és del 30,7%, i enguany hem obtingut un resultat del 43,1%, augmentant en 12,4 
punts  

Propostes de millora En el good morning seguirem motivant als alumnes de 5è i 6è dins de les tutories per que hi participin de manera voluntària. En el "Welcome" es 
proposa portar control setmanal del l'alumnat a qui toca participar des de les tutories.  

          

          

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.2.1.1. Aprofundir en els Decrets d'Avaluació i Inclusió   

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Realizació d'una Formació Interna 
de Centre 

Tot el curs Sílvia Díaz i Virginia Garcia Nombre de mestres assistents a la formació: 
30 mestres 

Es farà una formació interna d'acord amb el 
CRP i liderada per la Cap d'estudis i la mestra 
d'Educació especial 

Creació d'espais de reflexió i 
treball de claustre per entendre 
l'avaluació en el marc del 
curriculum i la normativa vigent 

Tot el curs Sílvia Díaz i Virginia Garcia Setmanes durant les quals hem realitzat la 
FIC són: 22-26 d'oct, del 12-16 de nov, del 
21-25 de gen, del 18 al 22 de març. 26 de 
juny jornada de cloenda 

Els espais de reflexió i treball s'ubiquen en les 
setmanes pedagògiques programades al llarg 
del curs. 

Organització d'equips de treballs 
per determinar diferents 
instruments d'avaluació com a 
mesura universal 

Tot el curs Sílvia Díaz i Virginia Garcia A les sessions de setmanes pedagògiques 
s'han organitzat els equips de treball per cicle. 

Es duran a terme en les sessions de la FIC 

Valoracions S'ha realitzat una Formació Interna de Centre sobre l'avaluació competencial i inclusiva, en format de setmanes pedagògiques, on s'ha revisat les 
programacions de coneixement de medi, 6 per nivell amb un 100% de les programacions anuals revisades,  i s'ha iniciat un procés d’anàlisi de les 
eines d'avaluació. El procediment de treball, així com els acords presos, han estat molt ben valorats per part dels docents que ja han iniciat la seva 
aplicació a final de curs. 



 

 
 

Propostes de millora Es proposa continuar el proper curs amb l'àmbit lingüístic, en el mateix format de setmanes pedagògiques que faciliten la reflexió i un canvi 
metodològic a nivell de centre més sòlid. S'ha de continuar també amb la part d'avaluació del coneixement del medi, resta pendent la gradació dels 
indicadors d'avaluació i el consens de diferents instruments d'avaluació respectant les mesures universals.  

    

      

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.2.1.2. Elaboració d'un pla de millora de l'avaluació 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Realització d'una diagnosis inicial 
sobre instruments i eines que 
utilitzem per avaluar 

Primer 
trimestre 

Formadores FIC Document amb la diagnosi: Annex "Pla de 
millora de l'avaluació" 

En sessions de claustre es recolliran les eines 
d' avaluació que es fan servir a l' escola per 
contrastar-les amb altres documents per tal  d' 
analitzar l' adequació a l' avaluació 
competencial.  

Fer un anàlisi de les proves de CB 
de Medi 

Primer 
trimestre 

Coordinadores de cicle Conclusions recollides en document Es portaran les proves a les reunions de cicle 
i els/les mestres faran l'anàlisi que es 
treballarà a reunions del Consell de Direcció 

Consensuar una línia d'escola amb 
la gradació per nivells dels criteris 
d'avaluació en l'àrea de medi 

Tot el curs Formadores de la FIC Document amb els acords A través de coordinacions de cicles seguints 
les pautes dels acords de les setmanes 
pedagògiques 

Iniciar la realització de rúbriques 
amb la gradació de cada criteri 
d'avaluació de l'àrea medi 

Tot el curs Equip de mestres S'han realitzat dues rúbriques per cicle en les 
sessions de la FIC 

Es duran a terme en les sessions de la FIC 

Valoracions S'ha elaborat el Pla de Millora de l'avaluació partint de la diagnosis dels instruments d'avaluació, analitzant el grau de competencialialitat de les proves 
i reflexionant sobre el nivell d'inclusió d'aquestes, valorant la incorporació de mesures universals tant en les activitats d'avaluació com en les activitats 
d'aprenentatge. Resta pendent l'anàlisi de les proves de CB de Medi.  

Propostes de millora Continuar desenvolupant el Pla de millora de l'avaluació, acabar l'àmbit de medi i iniciar-lo a l'àmbit lingüístic dins de la FIC del curs vinent  

          

          

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.2.2.1. Dissenyar activitats interdisciplinars, competencials i inclusives 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 



 

 
 

Introducció de les Capses 
d'Aprenentatge  

Tot el curs Mestres Nombre de capses elaborades: hi ha 20 
capses 

S'elaboren diferents capses per cada nivell 
per introduir el treball interdisciplinar, 
competencial i inclusiu 

Incloure dins dels projectes de 
medi pràctiques de laboratori. 

Durant tot el 
curs 

Tutores Registre del número de pràctiques que es fan 
per nivell anexx amb document detallat 

Tenim la col·laboració d'un mestre jubilat 
expert en ciències. La Cap d'estudis establirà 
sessions de laboratori dins l'horari de CM i CS 

Exposar treballs de recerca  de 6è 
fets l'estiu a altres cursos 

Primer 
trimestre 

Tutors/es Nombre de treballs exposats: 52 treballs 
exposats 

L'alumnat tenia l'encàrreg de fer un treball de 
recerca del tema que volguessin durant l'estiu 
de 5è a 6è. Ara l'exposen als companys 

Exposar treballs escrits per 
potenciar la bona presentació, la 
motivació per l'excel·lència, la 
feina ben feta. 

Tot el curs Coordinadora LIC Nombre de treballs exposats: s'han exposat 
els treballs dels Jocs Florals de Sant Jordi 

La coordinadora LIC crearà un espai al 
vestíbul de l'escola per exposar els treballs 

Modelatge als mestres de noves 
metodologies 

Tot el curs Cap d'estudis Valoració dels/les mestres: a la FIC es va fer 
valoració oral de la docència compartida. 
Queda registrat enel document de la formació 

Organitzem sessions per observar la pràctica 
docent en algna metodologia entre mestres: 
capses d'aprenentatges, gamificació,.. 

Valoracions S'han dissenyat diferents activitats i eines d'avaluació més inclusives com els LAPBOOK a CM i CS; la revista en castellà a CS, el laboratori des de P3 
a 6è . A CM s'han introduït les capses d'aprenentatge iniciades el passat curs a CI, s'ha utilitzat la botigueta del pati pel treball competencial de les 
matemàtiques. A CS s'ha iniciat el treball per racons iniciats el curs passat al CM (com a continuació de EI i CI). A Infantil s'ha continuat el canvi iniciat 
el curs passat amb la nova distribució d'aula i metodologia més vivencial. 

Propostes de millora Continuar dissenyant activitats tant d'aprenenentatge com d'avaluació diverses, universals, inclusives i competencials. 

          

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.2.2.2 Establir mesures universals per treballar la llengua 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 



 

 
 

Oganització d'agrupacions flexibles 
per consolidar continguts 
respectant diversitat a l'aula 

Tot el curs Cap d'estudis A tota la Primària setmanalment cada grup ha 
pogut fer uns sessió desdoblada, una sessió 
amb docència compartida i un SEP  

S'organitzaran desdoblaments en funció de 
les necessitats de cada nivell per garantir la 
màxima atenció a la diversitat. 

Organització de racons dins l'aula 
a Infantil i Primària  

Tot el curs Tutores A EI s'han fet racons diariament a cada grup. 
A Primària s'ha fet una sessió de racons de 
llengua a cada grup setmanalment 

PRI:  establiment de racons per treballar 
gramàtica mitjançant activitats manipulatives.  
EI: anirem ampliant els racons dedicats a 
cada àrea i el material i recursos per poder-
los realitzar 

Establiment d'un racó amb 
ordinadors a l'aula de 3r per poder 
treballar amb Glifing 

Tot el curs Tutores 3r Pendent de realització Les aules dedicaran un espai amb ordinadors 
per tal que els alumnes que necessitin 
reforçar la lectura puguin practicar el Glifing 
de manera sistemàtica 

Planificació de Tallers d'estratègies 
lectores a 4t, 5è i 6è per continuar 
el Pla d'Impuls de la lectura 

Tot el curs Cap d'estudis i Tutores 4t, 5è i 6è Graella amb la planificació: hi ha planificats 3 
talelrs per cicle mig i superior, un per 
trimestre  

Programar sessions per fer tallers per 
treballar específicament les estratègies 
lectores i elaborar referents d' aula.  

Participació en el "Certamen de 
lectura en veu alta" 

Segon 
trimestre 

Coordinadora LIC Es van presentar 3 alumnes participants i i 3 
suplents en les categories dalumnat 
estranger, de CM i de CS 

Enguany participarem també en la categoria 
d'alumnat estranger 

Introducció d'un Taller expressió 
oral a 4t 

Quinzenal 
durant el curs 

Tutores de 4t i una mestra de suport S'ha fet una sessió per grup cada setmana Cada setmana en grup desdoblat els alumnes 
treballaran l'expressió oral: exposicions,... 

Treball de l'expressió oral a infantil  
amb "Els missatgers de les 
estacions"  

Tot el curs Tutores d'EI Recull de Fotografies Cada canvi d'estació serà anunciada a la 
resta del Cicle per un curs concret. Es 
prepararan algun detall característic i una 
breu explicació. 

Continuació del diari personal per 
fomentar el gust per l'escriptura 

Tot el curs tutores La valoració que s'ha fet en reunions de cicle 
per part dels mestres és bona 

Cada setmana els mestres llegiran amb els 
alumnes els seus textos fent una valoració en 
positiu per motivar-los 

Continuació del Projecte "La ràdio 
al Sanromà" 

Tot el curs 

Equip Directiu 

Nombre d'alumnes que participen: 52 
alumnes 

Cada matí dos alumes de 6è expliquen per 
megafonia diferents aspectes del dia. 



 

 
 

Introducció de la "Revista dels 
alumnes de 5è", dins el Projecte 
de Reporters, i escrita en castellà 

Tot el curs Tutors de 5è i Coordinadora de cicle 5 revistes per cada grup de 5è al llarg de l' 
any.  

S' estableixen cinc racons per treballar les 
diverses tipologies textuals establertes a la 
programació de castellà i es confegeix una 
revista . Cada grup té assignades una o dues 
tipologies per elaborar en petit grup que 
aniran rotant per tal que tot l' alumnat les 
treballi totes.  

Consolidació del teatre a l'escola 
en les diferents llengües que 
aprenem 

Tot el curs Coordinadora LIC Nombre de peces teatrals: P5, 2n, 4t i 6è en 
anglès, 1r en castellà, 3r en català i 5è en 
francès 

Des de la coordinació LIC es farà un 
seguiment i promoció del teatre a l'escola 

Valoracions Es valora molt positivament la introducció de mesures universals en l’àrea de llengua. S’han dut a terme racons, exposicions orals, estratègies 
lectores, el diari personal, elaboració d’una revista, teatre en diferents llengües adaptat a cada nivell, la consolidació de la ràdio, etc 
Respecte a la millora dels resultats, la global de llengua catalana del curs passat era de 28,3%, i enguany del 23,5%, per tant hi ha una millora del 
4,8% 
. 

Propostes de millora De cara al proper curs es proposa continuar elaborant material manipulatiu i competencial per treballar la llengua. 

          

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.2.2.3 Establir mesures universals per treballar les matemàtiques 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Oganització d'agrupacions flexibles 
per consolidar continguts 
respectant diversitat a l'aula 

Tot el curs Cap d'estudis A tota la Primària setmanalment cada grup ha 
pogut fer una sessió amb docència 
compartida i un SEP 

Un cop fetes les proves internes d'inici de 
curs es fan tres grups de nivell 
d'aprenentatges per tal que cada alumne 
pugui ...... 

Organització de racons dins l'aula 
a Primària per augmentar les 
activitats manipulatives de cada 
contingut 

Tot el curs Tutors/es S'ha organitzat una sessió setmanal per 
racons a cada aula 

PRI:  establir racons  manipulatius per 
treballar els diferents blocs de contingut tenint 
en compte el cuatre procesos a treballar, 
durant tot el curs. Els racons s' aniran 
canviant sempre tenint en compte els cinc 
blocs de continguts.  



 

 
 

Confeccionar, inventariar i 
organitzar material manipulatiu per 
al treball per racons. 

Tot el curs Cicle d'Educació Infantil Graella de material Annexe Al llarg del curs anirem confeccionant material 
per als racons manipulatius. Aquest material, 
més el que ja tenim dels anys anteriors, 
quedarà ben endreçat, per matèries, tipus de 
jocs, etc... i ben rotulat, de manera que els 
alumnes puguin mostrar-se cada vegada més 
autònoms a l'hora d'agafar-los i utilitzar-los. 
També farem una llista amb l'inventari de tot 
el que hi ha. 

Confeccionar material 
competencial per treballar la 
resolució de problemes 

Tot el curs Tutors/es Dossier Annex S'elabora un dossier per curs amb el recull de 
totes les activitats realitzades. 

Organització de sessions de 
docència compartida per garantir 
l'atenció individualitzada dels 
alumnes  

Inici de curs Cap d'estudis A Primària s'han realitzat sessions de 
docència compartida per grup i nivell 
setmanalment 

Es realitzen sessions de docència compartida 
en tots els nivells per poder portar a terme 
metodologies que garanteixin la inclusió  

Valoracions Es valora molt positivament la introducció de mesures universals en l’àrea de matemàtiques. S’han fet mèmoris, jocs de quantitat, jocs d'estimació, de 
lògica, de grafia, càlcul mental a través d'un joc amb telèfons, problemes amb pictogrames, caixes d’aprenentatges, material manipulatiu pels racons, 
treball a la botigueta del pati.  Respecte als resultats globals de matemàtiques dels darrers tres cursos tenim un 21,2% d'alumnat mitjà baix, que 
comparat amb el 17,3% d'enguany fa una millora del 3,9% 

Propostes de millora .Es proposa continuar el treball cooperatiu i l'aprenentatge entre iguals per aconseguir que l'alumne sigui autònom en la realització del racons. 

          

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.2.2.4. Potenciar la competència digital des de totes les àrees 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Continuar fent robòtica a infantil i 
en tota la Primària i participar en el 
Concurs comarcal Robotseny 

Tot el curs Coordinadora Informàtica Van participar 10 alumnes de 6è en la Fira 
Robotseny 

Es farà el seguiment des de la Comissió 
d'informàtica 



 

 
 

Fer activitats amb gamificació per 
tal d'introduir aquest recurs a les 
aules 

Tot el curs Coordinadora Informàtica A cicle inicial s'ha fet realitat augmentada 
amb el programa Quiver quatre sessions 
durant el curs, a 2n i 6è i amb  mestres hem 
fet scape class-rooms (un per grup), s'han 
utilitzat setmanalmentels bee-boots per fer 
jocs d'orientació espaial a EI i 1r, i a CI també 
s'ha iniciat el joc amb ozobots 

Varis mestres faran formació, i també 
visitaran escoles d'altres països dins del 
projecte Erasmus KA1 

Fer activitats amb Kahoot per tal 
d'introduir aquest recurs a les 
aules  

Tot el curs Coordinadora Informàtica A cicle inicial dos cops per trimestre s'ha 
utilitzat el Kahoot amb alumnat, i un cop amb 
famílies en la reunió de febrer 

És una eina per fer comprensió lectora i 
quinzet 

 Fer activitats amb PLICKERS per 
tal d'introduir aquest recurs a les 
aules 

Tot el curs Coordinadora Informàtica A 4t s'ha fet una enquesta utilitzant el Plicker 
(Què esmorzem a casa?) 

És una eina per fer comprensió lectora i 
quinzet 

Valoracions S'ha realitzat robòtica a tota la primària i s'ha participat en el Robotseny.  Dins el KA1 s'han visitat escoles i s'ha realitzat formació a l'estiu sobre 
gamificació a les aules. L'ús de programes com Kahoot i Plicker es valora molt positivament, així com les activitats de gamificació. 

Propostes de millora Es proposa continuar amb la implementació d'apps digitals, gamificació i robòtica com a eina transversal d'aprenentatge. 

 

  



 

 
 

Objectiu 2: Cohesió social 
     

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

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Establir comunicació amb Can Lletres 
per fer el seguiment de les mares que 
assisteixen a classes de català 
iniciades el curs passat a l'escola 

Inici de curs Directora Nombre de mares participants en la 
festa de les cultures: 27 mares 
estrangeres 

Les classes d'iniciació del català a Can Lletres han canviat 
l'horari per tal de possibilitar a les mares estrangeres 
l'assistència. Des de l'escola se'n fa el seguiment  

Planificar els "Cafès entre llibres" amb 
participació de mares amb procés 
d'integració 

Tot el curs Directora Nombre de mares assistents: Van 
assistir 15 mares 

Es reunirà a les mares estrangeres per fomentar la seva 
integració i participació en la vida escolar 

Organització del Dia Mundial de les 
cultures en coordinació amb AMPA i 
Mares/pares delegades 

21 de Maig Mares i pares 
delegades 

Participants a la diada: unes 250 
persones 

Es crearan comissions a través de les delegades de classe 

Valoracions Hem estat en comunicació amb la Isabel, mestra de català de Can Lletres, amb qui hem anat comentant l'assistència i implicació de les mares 
estrangeres que han assistit a les classes. Vam compartir amb elles el comiat dde final de curs, amb el compromís de continuar el curs vinent, tot i 
que hi haurà un canvi de professor. També s'han fet reunions amb les mares estrangeres (Cafè entre llibres) per compartir l'organització de la 
Festa de les cultures, juntament amb AMPA i Mares/pares delegades. Tot el procés ha estat molt satisfactori i ha estat molt ben valorat per les 
famílies que hi han participat. 

Propostes de millora De cara al curs vinent vam acordar amb Mares i pares que ampliarem les activitats del dia de la celebració, intentant que les mares estrangeres 
s'integrin en l'organització des de bon començament 

 

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

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Anàlisi de l'absentisme del curs anterior Inici de curs Consell de Direcció Acta de la reunió del 5/09/2018 Es programarà una sessió de les reunions del Consell de 
Direcció per analitzar l'absentisme del curs passat 



 

 
 

Recompte de l'alumnat absentista 
mensualment 

Tot el curs Administrativa Graelles d'absentisme Els/les mestres han de portar la graella de l'absentisme a 
l'administrativa mensualment 

Informació al claustre de l'absentisme 
trimestral 

Tot el curs Directora Actes de claustre: 9/01 i 17/06 A principi de trimestre es planificarà a l'ordre del dia del claustre  

Coordinació amb Ajuntament per 
revisar el Protocol d'absentisme 

Primer 
trimestre 

Directora Data de la reunió: aquesta reunió es 
va anul·lar per part de l'Ajuntament 

Reunió per revisar el grau d'absentismes dels centres del 
municipi 

Valoracions Cada trimestre hem fet el seguiment de l'absentisme de l'alumnat, que és molt residual. El cas d'un alumne absentista ha estat seguit en 
coordinació amb els Serveis socials del municipi 

Propostes de millora El procediment funciona, per tant es proposa continuitat 

 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  2.1.1.3 Aconseguir la participació en les activitats complementàries del màxim nombre d'alumnes 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Treballar per aconseguir beques pels 
alumnes socials desfavorits 

Inici de curs Secretaria Nombre de beques: 5 alumnes van 
gaudir de beques per a les colònies 

Es demanen beques a diferents organismes per aconseguir que 
els alumnes sense recursos assisteixin a colònies i sortides 

Explicar a les famílies estrangeres la 
importància de la participació en 
colònies i sortides 

Tot el curs Tutors/es Valoració de famíies i tutors/es: les 
tutors valoren molt positivament   

Els tutors/es parlaran amb les famílies 

Valoracions La participació a les sortides i  a les colònies ha estat molt alta, valorant com un èxit l'assistència de l'alumnat amb dificultats de recursos i d'atres 
cultures. 

Propostes de millora Continuar amb el treball tutorial per implicar a totes les famílies en la participació del màxim nombre d'activitats realitzades al centre. Cercar ajuts 
econòmics per facilitar la participació. 



 

 
 

 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  2.2.1.1. Continuar promovent l'educació emocional i en valors 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Continuació de la promoció de la 
pràctica del mindfulness amb l'alumnat 

Tot el curs Coordinadora LIC Valoració de mestres i alumnes: 
finalment no s'ha fet valoració 

Cada dia els mestres tenen un espai per realitzar mindfulness 
amb els alumnes. 

Consolidació dels apadrinaments entre 
alumnes durant tota l'escolaritat 
"Projecte Padrins i Fillols de l'Escola" 

Tot el curs Mestres Nombre d'activitats dutes a terme 
entre padrins i fillols: 23 sessions de 
lectura i 3 activitats plàstiques 

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 

Continuar amb el Projecte " Programa 
de Suport Vital Bàsic" iniciat des de fa 
tres cursos 

Tot el curs Mestres Enquesta de satisfacció a, alumnes i 
mestres: no s'ha fet una enquesta 
formal, però els/les mestres han 
valorat molt positivament el Projecte 

Es realitza sessions de formació per l'alumnat de tota l'escola. 

Continuar amb el Projecte " Fem 
Amics"  

Tot el curs Mestres Enquesta de satisfacció a alumnes i 
mestres: no s'ha fet enquesta explícita, 
però en le valoracions es veu l'opinió 
de mestres 

El "Projecte Fem Amics" es va iniciar fa 8 anys amb la barreja 
de grups a inici de cada cicle, enguany introduïm unes colònies 
per treballar la cohesió de grup i les habilitats socials 

Consolidació del "Racó de l'acord" com 
a instrument de resolució de conflictes 
a totes les etapes de l'escolaritat 

Tot el curs Mestres Enquesta de satisfacció a aumnes i 
mestres: no s'ha fet enquesta explícita, 
però en le valoracions es veu l'opinió 
de mestres 

Seguirem fomentant el Racó de l'acord com a espai de resolució 
de conflictes 

Valoracions S'han realitzat totes les activitats proposades i es valoren molt positivament: Padrins i fillols està molt ben valorada tant per mestres com per 
l’alumnat. Igualment el Suport vital bàsic, que té assegurada la seva continuïtat amb la formació de 5 mestres aquest curs. Les colònies han tingut 
gran èxit de convocatòria i s’ha valorat continuar fent-les a inici de curs per fomentar la cohesió de grups i l’educació emocional.  

Propostes de millora Del projecte Padrina i fillols es proposa augmentar les activitats conjuntes i acordar-les des d’inici de curs (panellets, confeccionar disfresses, 
acompanyament a festa de final de curs, intercanvi de detalls a final de curs...) 
Quant a les activitats del Suport vital bàsic es proposa revisar alguns dels dossir¡ers per adaptar-hi activitats més vivencials. 

          

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  2.2.1.2. Ampliar les actuacions de mediació escolar 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 



 

 
 

Continuació de la formació en mediació 
a l'alumnat de 5è i 6è, enguany 
contractant l'empresa "La nova 
Miranda" 

Primer 
trimestre 

Tècnica EE Nombre de sessions: S'ha realitzat la 
formació als alumnes de 5è i 6è (4 
sessions per grup classe) i formació al 
claustre (2 sessions)  

Els alumnes faran tres sessions de formació amb un 
especialista 

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: Annex del 
calendari 

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. 

Iniciació de formació en mediació per 
docents 

Primer 
trimestre 

Tècnica EE Valoració dels docents: No s'ha fet una 
enquesta formal però es va demanar 
la valoració verbalment al final de la 
segona sessió. Molt satisfactòria 

Es farà una sessió de formació per tal que tots els docents 
siguin coneixedors de la tècnica de la mediació 

Iniciació de formació en mediació per 
personal de menjador 

Primer 
trimestre 

Tècnica EE Valoració del personal de menjador: 
no s'ha pogut valorar però no s'ha dut 
a teme 

Es farà una sessió de formació per tal que tot el personal de 
menjador siguin coneixedors de la tècnica de la mediació 

Difusió de les tècniques de mediació a 
alumnat de CM  

Tot el curs Alumnat de 6è Nombre de sessions per difondre les 
tècniques: 0 

L'alumnat de 6è farà sessions pràctiques de mostra a l'alumnat 
de 3r i 4t per tal que coneguin la tècnica de la mediació 

Valoracions S'ha realitzat la formació als alumnes de 5è i 6è (4 sessions per grup classe) i formació al claustre (2 sessions) amb una valoració molt positiva 
totes dues. Resta pendent la difusió de tècniques de mediació a CM, tot i que els alumnes de 6è han tutoritzat als alumnes de 5è.  Els alumnes 
mediadors han preparat exposicions en anglès per explicar el funcionament de la mediació als mestres estrangers (KA1, job shadowing). Així 
mateix es valoren molt positivament les dues sessions que s'han fet amb els docents. Quant a la iniciació de la formació al personal de menjador 
resta pendent pel proper curs, ja s'ha parlat amb l'empresa per tal de concretar les dates. 

Propostes de millora Es proposa continuar amb la formació a CS, a 5è centrada en la mediació i a 6è en la cohesió de grup. Es proposa fer una formació de mediació 
al personal de menjador que ha quedat pendent enguany. També es proposa continuar amb la formació dels docents, doncs la d'aquest curs ha 
tingut una molt bona acollida. 

  

 

      

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  2.2.2.1. Aprovar de manera participativa el pla de Convivència 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 



 

 
 

Elaboració del Projecte de Convivència setembre-abril Comissió de 
Convivència 

Document final del Projecte de 
Convivència de Centre 

Consensuarem en reunions de cicles programades al llarg del 1r 
i 2n trimestre els diferents apartats del Pla. Introduirem les 
dades a l'aplicatiu 

Aprovació del Projecte de Convivència mes de maig Comissió de 
Convivència 

Actes de Claustre i Consell Escolar Presentem el projecte en Claustre i un cop aprovat el presentem 
al Consell Escolar 

Difusió del Projecte mes de maig- 
juny 

Comissió de 
Convivència 

PEC Ha de quedar recollit en el PEC, i penjar al web de l'escola per 
fer difusió a tota la comunitat educativa 

Valoracions Es valora positivament la participació en reuions de cicle per fer ladia gnosi. Amb tot no ha estat possible acabar d'elaborar l'aplicatiu que proposa 
el Departament d'Educació del Pla de convivència. 

Propostes de millora Durant el primer trimestre del curs vinent es farà una última empenta al projecte per tal d'aprovar-lo durant el curs 

          

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  2.3.1.1. Consolidar les reunions d'alumnes delegats com a eina democràtica i participativa 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Planificar a inici de curs reunions 
mensuals de la junta d'alumnes 
delegats/es 

Tot el curs Equip Directiu Calendari de les reunions: s'han fet 3 
juntes al llarg del curs: 10/10, 13/11 i 
14/05 

Realització de reunions mensuals amb els alumnes delegats  

Implantar el Projecte "El pati de 
l'escola: espai d'oportunitats 
educatives" 

Tot el curs Equip Directiu Actes de les reunions: Annex actes de 
reunions junta d'alumnes delegats i 
delegades 

En les reunions de delegats es debatrà, consensuarà el 
projecte. Els alumnes faran difusió a les seves aules 

Valoracions S'han dut a terme tres reunions de la junta d'alumnes delegats/des. Es van planificar des d'inici de curs, però en algunes ocasions ha estat 
impossible dur-les a terme. Quant a la valoració del projecte del pati es valora molt positivament. Es va fer difusió el primer trimestre, i s'han 
adquirit nous elements per ampliar l'oferta de joc en el pati. 

Propostes de millora Planificar els temes a tractar en les juntes des d'inici de curs, consensuades en el Consell de direcció, per tal que es puguin preparar des de 
tutoria  



 

 
 

          

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  2.3.1.2. Establir coordinacions amb AMPA i mares/pares delegades 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Coordinació a inici de curs amb 
Presidenta de l'AMPA per planificar les 
reunions  

Inici de curs Directora i Presidenta 
de l'AMPA 

Calendari de reunions: AMPA: 20/09, 
5/12, 3/04 i 14/06.  

A prinici de curs s'estableixen les reunions segons les activitats 
quees duran a terme durant l'any 

Establiment de reunió per trimestre 
amb mares/pares delegades  

Tot el curs Directora i 
Representant de 
delegades del 
Consell Escolar 

Actes de les reunions: Annexos 
reunions Delegats/des: 22/10, 22/03 i 
22/05 

La Directora, en coordinació amb la capmde delegades, 
acorden les dates de les reunions i les ordres del dia 

Valoracions S'han fet 4 reunions de coordinació formals amb AMPA, a més de comunicació constant a través de whatsapp, mail i personalment. S'han dut a 
terme 3 reunions formals amb mares/pares delegats, a més de la comunicació permanent via whatsapp, mail i personalment 

Propostes de millora Ens proposem continuar amb aquesta comunicació fluïda i satisfactòria amb AMPA i delegats/des.  

          

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  2.3.1.3. Seguir coordinant-se amb agents externs 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Coordinacions amb la tècnica 
d'ensenyament de l'Ajuntament 

tot el curs Directora i Tècnica 
Ajuntament 

Calendari de reunions: 26/10, 29/11, 
30/01 i 2/04 

S'acorda calendari per tal de mantenir una bona coordinació 
amb l'Ajuntament 



 

 
 

Planificació de les sessions de la 
Comissió Social 

A inici de curs Directora Calendari de reunions: 08/10, 30/11, 
11/02, 29/04 i 24/05 

S'acorda calendari per tal de mantenir un bon seguiment dels 
alumnes socials desfavorits i nouvinguts 

Coordinació amb especialistes externs: 
psicopedagogues, psicòlegs, 
logopedes...  

Tot el curs Directora Nombre de reunions Es realitzen reunions periòdiques amb especialistes externs per 
fer una bona atenció als alumnes NESE 

Coordinació periòdica amb l'empresa 
de menjador per tal de fer un seguiment 
de l'alimetació, al·lèrgies, monitoratge, 
alumnat i la convivència a l'estona de 
menjador 

Tot el curs Directora i secretària Actes de les reunions: 10/10, 17/05 i 
27/06 

Continuar amb la llibreta de registre d'incidents 

Valoracions S'han fet 4 reunions formals amb la tècnica de l'Ajuntament, 5 reunions de la Comissió social, 2 reunions amb l'empresa de menjador M'penta i 
reunions pràcticament setmanals amb EAP. Amb tot hi ha hagut molta comunicació per altres vies, com són mails, telefònica, etc  

Propostes de millora La comunicació amb els diversos agents és molt bona, es proposa la continuïtat  

          

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  2.3.1.4. Participar en l'elaboració i posada en pràctica del Projecte educatiu municipal  

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Assistència a les reunions convocades 
per l'Ajuntament 

Durant tot el 
curs 

Directora Calendari de reunions: 29/10 i 30/01 Assistir a les reunions convocades des de l'Ajuntament 

Participació en el grup de treball: 
diagnosis, anàlisi i elaboració del 
document  

Durant tot el 
curs 

Directora Projecte Periòdicament els experts de la Diputació convoquen a la 
Directora a les reunions de treball 

Valoracions Es valora molt positivament la participació en el grup impulsor que ens ha donat una visió global i complerta de la situació del municipi i de les 
escoles. Hem assistiti a totes les reunions convocades per l'Ajuntament 



 

 
 

Propostes de millora Ens proposem fer el seguiment dels acords presos pel que fa a l'entorn escolar, i que són la implementació de la figura de l'educador de carrer 

          

          

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  2.3.2.1. Promoció de les xarxes socials 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Crear comptes a les xarxes socials per 
difondre l'actualitat de l'escola de 
manera immediata: instagram i twitter 

Primer 
trimestre 

Mestres amb perfil 
digital 

Nombre de seguidors de les xarxes de 
l'escola: 523 seguidors 

Es creen comptes a twitter i instagram 

Actualitzar la web de l'escola informant 
de tots els documents de gestió i 
pedagògics penjats 

Durant tot el 
curs 

Mestres amb perfil 
digital 

Documents penjats a la web Es revisaran els documents que ja tenim penjats a la web i 
afegirem els que sigui necessari 

Manteniment la web com a eina 
d'informació i comunicació amb les 
famílies 

Durant tot el 
curs 

Comissió informàtica Valoració comissió: document Annex Des de la comissió es fa el seguiment del que es penja des de 
les tutories al Moodle 

Valoracions La creació de xarxes socials Insta i Twitter ha ajudat a difondre les activitats que realitza l'escola i a fer-nos conèixer arreu. INSTAGRAM: Es va 
iniciar a l'octubre i en finalitzar el curs 2018-19 tenim 523 seguidors i 159 posts.  

Propostes de millora Seguir penjant actuacions, engrescar als mestres a enviar publicacions, crear un canal únic per rebre les comunicacions per penjar a l'Insta, 
demanar autorització de dret d'imatges per a xarxes socials.  

          

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  2.3.2.2  Consolidar el "Cafè entre llibres" 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Promoció de les reunions a la biblioteca 
un divendres mensual  

Durant tot el 
curs 

Directora Nombre de reunions: 0 Enguany s'estableix un dia al mes i les famílies poden venir a 
l'escola, sense fer una crida a cicles o nivells concrets 



 

 
 

Continuació de les reunions amb les 
mares estrangeres 

Durant tot el 
curs 

Directora Nombre de reunions: 2 Un cop al trimestre es faran reunions de seguiment de l'evolució 
de la seva integració a la vida escolar 

Valoracions Les reunions del cafè entre llibres no s'han dut a terme, tot i la bona valoració que tenen. Sí que s'han fet 2 reunions amb les mares estrangeres, 
amb una valoració molt positiva 

Propostes de millora Ens proposem acordar les dates des d'inici de curs, per tal de reemprendre els Cafès entre llibres 

 

  



 

 
 

CARTA SEZ : 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) 
Temporització Responsables Indicadors SÍ NO 

Comentaris si 
escau 

Assesorament, suport i seguiment de la 
formació permanent del professorat en 
centre.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Formació realitzada: Avaluació competencial 
i inclusiva i Xarxa de competències bàsiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Obj. : Consolidar la línia inclusiva i 
competencial a les diferentds àrees 

Abans de la 
formació 

CRP 

- El centre ha elaborat el document de compromís abans de l'inici 

de la formació. 

x     

- S'ha revisat conjuntament amb l'equip coordinador el document de 
compromís abans de l'inici de la formació. x     

- Hem disposat del llistat dels assistents i el full de signatures abans 

de l'inici de la formació.    x     

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) x     

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

x     

Després de la 
formació 

- S'ha penjat a la intranet l'informe de valoració de les formacions 

abans de finalitzar el curs. 
x     

S'ha asssolit l'objectiu de la formació segons està recollit a la PGA. 

x     

- S'ha penjat a la intranet el document que recull els acords i 
planificacions de les actuacions a realitzar en els propers cursos. 

x     

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) 

Temporització Responsables 
Indicadors SÍ NO 

Comentaris si 
escau 

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.                                                                                                                                                              x     

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

Participació en concursos relacionats en les 
competències lingúístiques:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Certamen de Lectura en Veu Alta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Obj. : Establir mesures universals per 

teballar la llengua 

Tot el curs CRP- LIC 

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

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

x     



 

 
 

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 

Coordinació dels seminaris d'especialistes 
d'anglès (Primària i Secundària)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Obj. : Sistematització de l'ús funcional de la 
llengua anglesa 

Durant el curs CRP 

- Hem participat en el seminari de coordinació. 
x     

- En cas d'haver participat en el seminari de coordinació, s'ha fet 
traspàs de la informació al claustre 

x     

- Els nostres alumnes han participat en l'actuació conjunta entre els 

centres acordada en el seminari. 

      

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. 
:Consolidar la línia inclusiva i competencial a 
les diferents àrees 

  

EAP 

- S'ha fet com a mínim una CAD trimestral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      x     

- En les reunions de la CAD s'han treballat línies d'intervenció i 
mesures universals addicionals i intensives d'atenció a la diversitat. 

x     

- Les orientacions aportades per l'EAP, en la CAD, han ajudat a 
avançar en la implementació de mesures universals. 

x     

Comissions socials del centre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Obj. : Seguir coordinant-se amb agents 
externs 

  

EAP 

-S'han fet les Comissions Socials planificades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    x     

- Es fa ordre del dia i acta amb els acords i compromisos. x     

- Es porta un registre de seguiment a les actuacions realitzades en 
cada alumne atès. 

x     

- L'EAP ha aportat en la COS recursos i mesures d'inclusió social. x     

Elaboració i seguiment dels PI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Obj. :Consolidar la línia inclusiva i 
competencial a les diferents àrees 

  

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.                                                                                                                                                                                                                                                   

x     

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

Detecció i avaluació dels alumnes amb NESE 
i aplicació de les mesures universals i   

EAP 
- S'ha fet la demanda a l'EAP un cop esgotades totes les mesures de 
suport educatiu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

x     



 

 
 

addicionals de suport educatiu.                                                                                                                                                                                                                                 
Obj. : Consolidar la línia inclusiva i 
competencial a les diferents àrees 

- L'EAP ha donat orientacions per ajustar la reposta educativa. x     

- 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. 

x     

Seguiment de l'alumnat amb NESE al llarg de 
la seva escolarització.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Obj. : Consolidar la línia inclusiva i 
competencial a les diferents àrees 

  

EAP 

- S'ha pogut fer el seguiment dels alumnes avaluats, de les 
orientacions ide les mesures proposades.                                                                                                                                                                           

x     

- S'han pogut ajustar les mesures i recursos quan ha estat necessari. x     

Assessorament, acompanyament i orientació 
a les famílies de l'alumnat amb NESE i NEE, 
creant espais de trobada periòdica.                                                                                                                                                                                                                  
Obj. : Consolidar la línia inclusiva i 
competencial a les diferents àrees   

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. 

x     

Seminari en xarxa de professionals que fan 
suport a la inclusió (Primària).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Obj. : Consolidar la línia inclusiva i 
competencial a les diferents àrees   

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. 

x     

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                                                                                                                                                                                                                                          x     

-S'ha penjat i omplert el document de compromisos de la 
transferència de la formació a la intranet. 

x     

- El CRP ha col·laborat en l'organització el dia de l'activitat. x     

- El professorat participant ha fet una valoració positiva de l'activitat 

en relació a la cohesió social i el treball en xarxa. 
x     

Promoció de la Robòtica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Obj. : Potenciar la competència digital des de 
totes les àrees 

Tot el curs CRP 

- S'ha participat conjuntament amb el CRP en l'organització de la 
formació.                                                                                                                                                                                                                                                   

x     

- El professorat participant fa una valoració positiva en relació als 
aprenentatges competencials. 

x     

- El professorat participant fa una valoració positiva en relació a la 
cohesió social i el treball en xarxa.   

x     



 

 
 

- El professorat participant fa una valoració positiva de la jornada 
final 

x     

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. 

      

 



 

 
 

ANÀLISI DELS RESULTATS 

 

Resultats de les proves de 6è (Competències Bàsiques) 

 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

 

 

         

 

 

 

       

 

 

 

Els resultats d’enguany es mantenen en la mateixa línia que els cursos anteriors. Tenim una franja 

d’alumnat que no assoleix les competències de l’àmbit lingüístic, tot i el treball individualitzat que s’ha dut 

a terme, degut a les diverses dificultats d’aprenentatge d’un percentatge d’alumnes: TEL, dislèxia, TDAH, 

TEA, retard d’aprenentatge, alumnat social desfavorit. 

L’alumnat que supera la competència en l’àmbit lingüístic en les dues llengües és del 85%. 
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  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

  ALT 8,9 32,7 17,4 19,6 

MITJÀ ALT 39,3 38,2 41,3 41,2 

MITJÀ BAIX 25 18,2 28,3 23,5 

BAIX 26,8 10,9 13 15,7 

Competència Global en Castellà 

  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

ALT 12,3 28,6 26,1 26,9 

MITJÀ ALT 33,3 48,2 32,6 36,5 

MITJÀ BAIX 29,8 14,3 23,9 21,2 

BAIX 24,6 8,9 17,4 15,4 



 

 
 

       

 

      

 

 

  

 

 

Fent l’anàlisi per dimensions observem que els resultats en comprensió lectora han millorat després del 

pla de xoc que hem dut terme al llarg d’aquest curs i que sembla que ha donat els resultats esperats: 

tallers de lectura per treballar les estratègies lectores, treball de la fluïdesa lectora amb la participació en 

el Certamen de lectura en veu alta, revisió de les activitats del temps de lectura (30 minuts), treball 

específic de la comprensió lectora en el SEP i docència compartida. 

 

A on veiem que els resultats no són òptims són en l’expressió escrita. Aquests resultats requeriran un 

anàlisi exhaustiu del claustre de professors, ja que durant el curs s’han realitzat moltes actuacions 

específiques que sembla no han estat suficients per a millorar els resultats: 

 

- El diari personal: Llibreta per potenciar el gust per l’escriptura 

- La revista mensual on els alumnes han redactat en diferents tipologies textuals notícies vinculades 

als esdeveniments escolars 

- El treball de l’expressió escrita en grup desdoblat 

- El treball d’ortografia en sessions de SEP 

- L’ús de rúbriques d’autoavaluació amb els criteris de correcció de les Proves de CB 

 

 

0

20

40

60

80

100

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

Comprensió Lectora Llengua Catalana

BAIX MITJÀ BAIX MITJÀ ALT ALT

0

20

40

60

80

100

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

Comprensió Lectora Castellà

BAIX MITJÀ BAIX MITJÀ ALT ALT

Competència lectora Català 

  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

ALT 21,4 32,7 15,2 39,2 

MITJÀ ALT 33,9 34,5 43,5 33,3 

MITJÀ BAIX 23,2 18,2 21,7 15,7 

BAIX 21,4 14,5 19,6 11,8 

Competència lectora Castellà 

  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

ALT 15,8 37,5 30,4 46,2 

MITJÀ ALT 40,4 39,3 30,4 26,9 

MITJÀ BAIX 21,1 14,3 21,7 13,5 

BAIX 22,8 8,9 17,4 13,5 



 

 
 

                

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

Podem veure que l’alumnat que no assoleix la prova d’expressió escrita en català supera la mitjana 

esperada, i es diferencia en 12 punts del castellà. Per albirar les causes d’aquesta davallada hem volgut 

analitzar altres dades estadístiques registrades, com són les proves internes en català i castellà. 

Observem que el percentatge d’alumnat que no supera la competència lingüística coincideix amb els de 

les CB de 6è. També remarquem que el percentatge d’alumnat de la franja mitja alta i alta millora de l’inici 

de curs a les proves de final de curs.  

 

Alumnes que no assoleixen la competència Expressió Escrita 

 Català Castellà 

Proves Internes set 18 27,45% 11,8% 

Proves CB juny 19 27,5% 15,4% 

 

Alumnes de la franja mitja alta i alta Expressió Escrita 

 Català Castellà 

Proves Internes set 18 25,5% 33,3% 

Proves CB juny 19 47,1% 63,4% 

 

 

Vist això hem volgut anar més enrere, i observar quins percentatges ens trobem a final de cicle mitjà en 

les nostres proves internes:  
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Competència Escrita Català 

  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

ALT 12,5 27,3 26,1 11,8 

MITJÀ ALT 28,6 45,5 34,8 35,3 

MITJÀ BAIX 33,9 14,5 30,4 25,5 

BAIX 25 12,7 8,7 27,5 

Competència Escrita Castellà 

  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

ALT 12,3 28,6 26,1 26,9 

MITJÀ ALT 33,3 48,2 32,6 36,5 

MITJÀ BAIX 29,8 14,3 23,9 21,2 

BAIX 24,6 8,9 17,4 15,4 
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 Resultats proves internes 4t de llengua catalana curs 18-19 

Comprensió lectora Expressió escrita Global català 

SÍ SUPERA 83,3% 73,8% 83,3% 

NO SUPERA 16,7% 26,2% 16,7% 

 

 

 Resultats proves internes 4t de llengua castellana curs 18-19 

Comprensió lectora Expressió escrita Global català 

SÍ SUPERA 85,7% 88% 85,7% 

NO SUPERA 14,3% 12% 14,3% 

  

 

Fent la comparativa entre els resultats de les proves internes en finalitzar el cicle mitjà, i les proves de 

competències bàsiques de 6è veiem que hi ha coincidències en el percentatge d’alumnat que no supera. 

També apreciem que en expressió escrita els resultats són millors en castellà que en català. 

 

Això ens porta a FER PROPOSTES DE MILLORA  en dos objectius prioritaris :   

 

En primer lloc hem de treballar per disminuir el percentatge d’alumnat amb NESE. El curs 17-18 vam 

iniciar una formació interna de centre basada en l’aplicació del Decret d’inclusió per garantir una educació 

inclusiva i de qualitat per tot l’alumnat que és una de les prioritats del nostre Projecte de Direcció.  

Així mateix continuarem amb l’assessorament en format taller de l’EAP sobre alumnat TEA, TDAH, 

Dislèctics i TEL per tal que tots els docents puguin tenir eines de detecció i mesures d’atenció a l’alumnat 

amb aquestes dificultats. 

  

 

En segon lloc ens proposem fer una diagnosi exhaustiva del treball de l’expressió escrita i realitzar un Pla 

de millora de l’escriptura. Hem de realitzar un treball més profund de la llengua catalana, especialment 

del  funcionament de la llengua i més concretament del lèxic: 

 

 - anàlisi en profunditat de com es treballa  gramàtica 

-  introducció d’ exercicis/jocs sistemàtics de lletrejar 

-  aprofundiment en el lèxic, el significat de les paraules, l’ampliació del vocabulari... 

- foment d’activitats per potenciar la funcionalitat de la llengua: Revista, Notícies al Blog,... 

 



 

 
 

La proposta és inicialment posar el focus en el cicle inicial, revisar com es treballa l’expressió escrita des 

de l’inici, i com es potencien les mesures universals per tal que tot l’alumnat pugui aprendre segons les 

seves capacitats.  

 

  Resultats de la Competència Lingüística en Llengua Anglesa 

 

     

 

 

Els resultats globals de la competència en llengua anglesa dels darrers dos cursos són molt similars, 

mantenint la franja alta i mitjana- alta sobre el 56-58% . 

 

           

 

Anglès  
18-19 

Oral Lectora Escrita 

ALT 
43,1 31,4 64,8 

MITJÀ ALT 
29,4 29,4 17,6 

MITJÀ BAIX 
5,9 19,6 9,8 

BAIX 
21,6 19,6 7,8 
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Expressió Escrita Anglès
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Competència Global Anglès 

  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

ALT 14 32,1 26,7 29,4 

MITJÀ ALT 35,1 42,9 31,1 27,5 

MITJÀ BAIX 26,3 8,9 22,2 19,6 

BAIX 24,6 16,1 20 23,5 



 

 
 

Si analitzem les dades d’aquest curs en els tres àmbits observem que en expressió escrita s’han obtingut 

uns molt bons resultats, sent els millors dels darrers anys i amb un nivell òptim. Cal continuar treballant 

en aquesta línia, treballant el text escrit de manera funcional i competencial. 

 

Quant a l’expressió oral ha millorat el percentatge en el nivell alt. Seguirem treballant la llengua amb els 

diferents projectes Europeus, eTwinnigs i Erasmus, que ens permeten comunicar-nos amb els socis 

europeus, parlar i escoltar/comprendre.  

Hem de continuar treballant amb els alumnes amb més dificultats duent a terme un treball més 

individualitzat amb reforç al SEP de llengua anglesa i incentivar a aquest alumnat a participar en activitats 

com el “Good afternoon”, el “Peer learning”.... Proposem fer un desdoblament en llengua oral dels grups 

de 6è per treballar els speakings. 

 

Respecte a la comprensió lectora, tot i tenir una franja d’alumnat que no assoleix la competència del 

19,6%,  tenim un 60,8% en franja alta i mitjana alta. Proposem fer un treball més sistemàtic de la fluïdesa 

i comprensió lectora en llengua anglesa i ampliar l’oferta de llibres en anglès a l’abast de tot l’alumnat en 

les biblioteques d’aula i en la biblioteca del centre.  

 
 
Resultats de la Competència Matemàtica 

 

 

 

En la competència matemàtica mantenim la tendència mitjana dels darrers cursos en les quatre franges, 

consolidant un percentatge de prop del 70% amb resultats alts i mitjà-alts. 

Enguany els resultats de les tres dimensions són els següents:  
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Competència Global Matemàtiques 

  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

ALT 21,4 33,9 34,8 30,8 

MITJÀ ALT 37,5 32,1 39,1 38,5 

MITJÀ BAIX 26,8 19,6 17,4 17,3 

BAIX 14,3 14,3 8,7 13,5 



 

 
 

           
 
 

 N i C E, F i M R i C 

ALT 
36,5 25 25 

MITJÀ ALT 
30,8 25 51,9 

MITJÀ BAIX 
21,2 42,3 13,5 

BAIX 
11,5 7,7 9,6 

 
 

La introducció d’una metodologia competencial, manipulativa i inclusiva està donant els seus fruits. Amb 

tot, continuarem treballant per disminuir la franja mitja-baixa en l’àmbit d’Espai, Forma i Mesura. 

 
 

Resultats de la Competència Associada a l’Àrea de Coneixement del Medi Natural:  
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 Global 
Explicar 
Fenòmens 

Reconèixer 
aspectes 

Interpretar 
Informació 

ALT 23,5 17,6 33,3 9,8 

MITJÀ ALT 31,4 35,3 29,4 35,3 

MITJÀ BAIX 21,6 19,6 17,6 31,4 

BAIX 23,5 27,5 19,6 23,5 

 

Des que el curs passat es van iniciar les proves de Competències bàsiques del Coneixement del Medi 

natural hem estat aprofundint en el document de desplegament d’aquest àmbit en sessions de la formació 

interna de centre (FIC).  L’objectiu ha estat analitzar els criteris d’avaluació i la distribució dels continguts 

de cicle dels diferents projectes, que s’han revisat segons la Xarxa de competències bàsiques, en la qual 

participem. Així mateix s’ha potenciat l’ús del laboratori, amb la col·laboració d’un mestre jubilat expert en 

aquesta matèria. 

Veient els resultats hem de continuar treballant en aquesta línia, tot i que observem que l’aspecte 

d’interpretar la informació s’hauria de lligar amb la branca de Llegir per aprendre, dintre del Pla lector de 

centre. A la Programació general anual del curs 19-10 proposarem activitats específiques d’aquesta 

dimensió.  

 

 

         

  



 

 
 

RESOLUCIÓ 

 

 

 

Resolució de  la directora del centre educatiu Salvador Sanromà, de Llinars del Vallès, per la qual 

aprova la present Memòria anual 2018-19 de centre. 

 

Com a  directora del centre Salvador Sanromà de Llinars del Vallès, i en aplicació de les 

competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’ Educació, 

modificada per la llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, 

d’acord amb la Resolució de 20 de juny de 2014, per la qual s’aproven els documents per a 

l’organització i la gestió del centres  per al curs 2018-19, i d’acord amb el parer del consell escolar, 

segons consta a l’acta de la sessió de data 8 de novembre de 2019.  

 

RESOLC: 

 

1. Aprovar Memòria anual 2018-19 de centre. 

2. Comunicar aquesta resolució al consell escolar del centre i donar-la a conèixer a tota la comunitat 

educativa. Així mateix, aquesta Memòria estarà a disposició de l’ Administració pública.  

 

Llinars del Vallès, a 8 de novembre de 2019 

 

 

 

 

 

Gabriela Huguet Esteras 

        La directora del centre    
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