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INTRODUCCIÓ 
 

A continuació us presentem el document de la Programació General Anual de Centre, a on es 

recullen totes les actuacions de planificació, organització i metodologia específiques d’aquest curs.  

 

Les actuacions estan basades en els objectius anuals extrets del Projecte de Direcció, que es va 

presentar el curs passat a la inspecció educativa del Departament d’Ensenyament, i que tindrà una 

durada de quatre cursos (2019-2023).  

 

Enguany la novetat és que els objectius generals són tres:  

 

- la millora dels resultats educatius 

- la millora de la cohesió social 

- el Projecte d’innovació: plurilingüisme 

 

Amb aquest tercer objectiu ens definim amb claredat com a escola que aposta per la participació en 

Projectes europeus. Després d’haver estat en projectes Erasmus KA1, KA2 i d’haver assolit el 

segell eTwinning com a escola, vam presentar un Projecte d’innovació plurilingüe.  

 

Els projectes europeus no només ens han aportat la projecció cap a una escola europea, sinó que ens 

han ajudat a establir canvis metodològics molt interessants, amb aplicació de noves metodologies, 

gamificació, etc. 

 

Així mateix l’escola segueix donant una importància cabdal a la formació del professorat per a 

establir els canvis metodològics que ens proposem, i la inclusió és des de fa tres cursos la 

transformació en la que estem immersos. 

 

Gabriela Huguet Esteras 

Directora 
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Objectiu 1: Millora dels resultats educatius 
 

 

Estratègia
: 

1.1 Desenvolupament del Projecte Lingüístic 

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora 
1.1.1. Elaborar un pla de millora de la 
competència lectora en el centre 

1.1.1.1. Anàlisi de l'eficàcia del temps de 
lectura (gust per la lectura) i propostes de 
millora 

Primer i segon 
trimestre 

Consell de 
Direcció 

Millora dels resultats de les proves 
de competències Bàsiques en 
comprensió lectora de la franja alta i 
mitjana-alta en un 5%. Partim dels 
resultats del curs 18-19 del 72,5% en 
Català i del 73,1% en castellà. 

 

1.1.2. Potenciar la competència oral 1.1.2.1. Elaboració d'un pla d'expressió 
oral dins del Projecte Lingüístic de centre 

Primer 

trimestre 
Formadores 
FIC 

Millora dels resultats de les proves 
de competències Bàsiques en 
expressió oral de la franja alta i 
mitjana-alta en un 5% 

 

1.1.3. Millorar la competència escrita 1.1.3.1. Revisió i actualització del Pla 
d'escriptura de centre 

Tercer 
trimestre 

Formadores 
FIC 

Millora de l'index de l'alumnat que 
superen les proves de competències 
Bàsiques en expressió escrita en un 
5%. Partim dels resultats del curs 18- 
19 del 72,5% en català i del 88,5% 
en castellà. 

 

1.1.3.2. Desenvolupar un treball del 
funcionament de la llengua per tal 
d'aconseguir un aprenentatge de la 
llengua en profunditat 

Al llarg del curs Cap d'estudis  

1.1.4. Millorar la competència plurilingüe 1.1.4.1. Programar activitats multilingües 
d'intercomprensió de totes les llengües 

Al llarg del curs CLIC Valoració del Grau d'Impacte de les 
activitats realitzades 
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Estratègia: 1.2 Establiment d'una Metodologia i Gestió d'aula que impulsi la Competència d'Aprendre a Aprendre 

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora 
1.2.1. Aprofundir en el document de 
desplegament de l'àmbit matemàtic 

1.2.1.1. Consolidació d'una metodologia 
manipulativa, competencial i inclusiva 
per millorar la competència d'aprendre a 
aprendre 

Al llarg del curs Comissió 
matemàtiques 

Millora dels resultats de les proves de 
competències Bàsiques en 
matemàtiques de la franja alta i mitjana-
alta en un 5%. Partim dels resultats del 
curs 18-19 del 69,3% 

 

1.2.2. Aprofundir en el document de 
desplegament del l'àmbit de coneixement 
del medi 

1.2.2.1. Treballar el document de 
desplegament de l'àmbit de 
coneixement del medi en sessions de 
reflexió pedagògica: anàlisi i acords 

Al llarg del curs Comissió de 
medi 

Millora de l'index de l'alumnat que 
superen les proves de competències 
Bàsiques en coneixement del medi 
natural en un 5%. Partim dels 

 

 1.2.2.2. Impulsar l'experimentació 
elaborant una programació vertical 
segons els criteris d'avaluació de medi 
natural 

Al llarg del curs Comissió de 
medi 

resultats del curs 18-19 del 76,5%  

1.2.3. Transformar els espais per a 
transformar la pràctica educativa 

1.2.3.1. Creació d'espais d'aprenentatge 
per a fomentar l'autonomia 

Primer trimestre Consell de 
Direcció 

Valoració del Grau de satisfacció del 
professorat de la transformació dels 
espais 

 

 1.2.3.2. Creació de Future classroom 
lab 

Al llarg del curs Directora Valoració del Grau d'aplicació de les 
actuacions programades 

 

1.2.4. Impulsar les capacitats artístiques i 
ciutadanes 

1.2.4.1. Promoure sessions de Suport 
Vitals Bàsic des de l'àrea d'Educació 
física 

Segon trimestre Especialista E. 
Física 

Valoració de les sessions a professorat i 
alumnat 

 

 1.2.4.2. Prendre consciència de l'entorn Al llarg del curs Consell direcció Valoració de la comunitat educativa  
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Estratègia
: 

1.3. Desenvolupament del Pla TAC 

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora 
1.3.1. Impulsar diferents eines digitals 
com a recursos transversals 
d'aprenentatge 

1.3.1.1. Establir una programació vertical 
de robòtica 

Al llarg del curs Comissió 
Informàtica 

Resultats en les proves 
experimentals que es duran a terme 
enguany 

 

1.3.1.2. Implementació d'apps digitals, 
gamificació,... 

Al llarg del curs Comissió 
Informàtica 

Resultats en les proves 
experimentals que es duran a terme 
enguany 

 

1.3.2. Desplegament del document de la 
competència digital 

1.3.2.1. Seqüenciar els continguts de la 
competència digital 

Al llarg del curs Coord. 
Informàtica 

Document PLA TAC  

 
Estratègia
: 

1.4 Garantir una educació inclusiva i de qualitat per tot l'alumnat 

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora 
1.4.1. Personalitzar els aprenentatges de 
l'alumnat 

1.4.1.1. Impuls del principi DUA Al llarg del curs Formadores 
FIC 

Valoració del professorat del grau 
d'impacte en l'aprenentatge 

 

1.4.2. Establir una avaluació competencial 
i inclusiva, formativa i formadora 

1.4.2.1. Gradació del nivell d'assoliment 
dels criteris d'avaluació en els diferents 
àmbits (FIC) 

Al llarg del curs CdE Valoració del professorat del nivell 
de funcionalitat de les noves eines 
d'avaluació 

 

1.4.2.2. Establiments d'eines d'avaluació, 
de co-avaluació, autoavaluació... 

Al llarg del curs CdE  

1.4.3. Fomentar l'acció tutorial des de la 
perspectiva del creixement personal 

1.4.3.1. Establiment de referents d'aula 
unificats: normes, càrrecs, rutines, 
abecedari... 

Primer 
trimestre 

Coor. cicle Valoració d'alumnat i professorat  

1.4.3.2. Foment d'activitats de cohesió de 
grup, prevenció de conflictes, assemblees 
d'aula, juntes de delegats... 

Al llarg del curs Consell 
Direcció 

Valoració de la comunitat educativa  
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Objectiu 2: Cohesió social 
 

 

Estratègia:      2.1 Implementació del Pla de convivència dins del marc del PEC 

Objectiu general Objectiu anual Temporització    Responsables  Indicadors Propostes de millora 

2.1.1. Adquirir un major coneixement de 

les pròpies emocions 

2.1.1.1. Establir un treball a l'aula per tal 

d'identificar les emocions pròpies i d'altres 

2.1.1.2. Foment de les habilitats socials i 

de les relacions interpersonals 

Al llarg del curs   Tutors/es Valoració de l'alumnat 

 
Al llarg del curs   Tutors/es 80% d'alumnat assistent a les 

colònies 

2.1.2. Millorar el clima escolar 2.1.2.1. Impulsar, potenciar i consolidar la 

formació en Mediació escolar 

 
2.1.2.2. Potenciar el pati com a eina 

d'oportunitats educatives 

Al llarg del curs   Referent de 

mediació 

 
Al llarg del curs   Referent de 

mediació 

25 sessions de formació 

d'alumnat, 4 de mestres i 1 de 

monitors/es de menjador 

70% d'alumnat de 6è ha estat 

mediador de pati 

2.1.3. Fomentar els valors democràtics i 

establir mecanismes de participació 

d'alumes i famílies 

2.1.3.1. Potenciar les relacions amb els 

diferents agents de la comunitat educativa 

 
2.1.3.2. Fer partícep l'alumnat en la presa 

de decisions del centre 

2.1.3.3. Fomentar la cooperació de les 

famílies en activitats escolars 

Al llarg del curs   Directora 1 reunió trimestral de cada agent 

 

 
Al llarg del curs   CdE 2 reunions per trimestre 

 
Al llarg del curs   Directora 15 exposicions de pares/mares 

col·laboradors a CI 

2.1.4. Establir mecanismes de prevenció, 

detecció i intervenció de l'absentisme 

escolar 

2.1.4.1. Acompanyament de les famílies 

en risc d'exclusió social 

Al llarg del curs   Comissió 

social 

1 reunió de la comissió per 

trimestre 

2.1.4.2. Seguiment de l'absentisme en 

reunions de claustre trimestralment 

Al llarg del curs   Directora Menys del 5 % 

2.1.4.3. Aplicació del protocol 

d'absentisme acordat amb els Serveis 

Socials del municipi en cas necessari 

Al llarg del curs   Comissió 

social 

1 reunió de la comissió per 

trimestre 
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Estratègia
: 

2.2 Consolidar els instruments d'autonomia de centre orientats a l'èxit i 
l'excel·lència educatives 

 

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora 
2.2.1. Revisar i actualitzar els documents 

de centre: PEC, NOFC, Pla d'atenció a la 

diversitat, Pla d'avaluació i Pla de 

Convivència 

2.2.1.1. Difusió dels documents mitjaçant 

les xarxes socials i en reunions amb 

diferents agents de la comunitat educativa 

(consell escolar, delegats/des...) 

Al llarg del curs Equip directiu Valoració de la comunitat 

educativa 
 

2.2.2. Planificar l'ús estratègic dels 

recursos humans i materials delc entre 
2.2.2.1. Elaboració dels horaris amb 

criteris inclusius 
Inici de curs CdE Nombre d'hores de docència 

compartida 
 

2.2.2.2. Seguiment periòdic de les 

despeses de funcionament 
Al llarg del curs Secretària 1 reunió mensual Secretària- 

directora 
 

 

Estratègia
: 

2.3 Projectar una bona imatge del centre per difondre el Projecte Educatiu  

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora 
2.3.1. Establir mecanismes de difusió de 

les activitats de centre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1. Potenciar la participació en les 

xarxes socials 
Al llarg del curs Referent 

xarxes 
Arribar als 600 followers a 

instagram 
 

2.3.1.2. Col·laborar en diferents mitjans 

de l'entorn per fer difusió del nostre 

Projecte educatiu, dels Projectes 

europeus... 

Al llarg del curs Cap d'estudis 1 notícia mensual notícies 

publicada al 9NOU 
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Objectiu 3: Projecte d'Innovació: Plurilingüisme 

Curs escolar: 2019-2020 

 
Estratègi
a: 

3.1. Participació en Projectes Europeus 

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora 
3.1.1. Implementar un canvi metodològic 
transversal de Centre 

3.1.1.1. Participar en el projecte Erasmus 
KA1 per afavorir un canvi en la 
metodologia del professorat 

Al llarg del curs Coord. Proj. 
Internacionals: 
Cristina Grau 

1 sessió de traspàs d'informació del 
jobshadowing 

 

3.1.1.2. Participar en el projecte Erasmus 
KA2 per afavorir un canvi en la 
metodologia del professorat 

Al llarg del curs CPI: Cristina 
Grau Marina 
Bargalló 

6  professors participants en les 
mobilitats 

 

3.1.2. Potenciar la motivació i la 
comunicació en llengües estrangeres 

3.1.2.1. Promoció de l'ús de la plataforma 
eTwinning en totes les àrees 

Al llarg del curs Comissió 
idiomes 

1 projectes eTwinning per classe  

3.1.2.2.. Acolliment de mestres d'escoles 
europees com del país per a mostrar la 
nostra metodologia 

Al llarg del curs Coordinació de 
Projectes 
internacionals 

3 visites durant el curs  

 
Estratègi
a: 

3.2. Millora dels resultats en llengua anglesa 

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora 
3.2.1. Desplegar el document de la 
Competència en llengua anglesa 

3.2.1.1. Establir un mètode comú 
d'aprenentatge de la llengua anglesa 

Al llarg del curs Comissió 
idiomes 

Millora de l'index de l'alumnat que 
superen les proves de competències 
Bàsiques en la Global de llengua 
anglesa en un 5%. Partim del curs 18- 
19 del 76,5%. 

 

3.2.1.2. Promoció del teatre en anglès Tercer trimestre Comissió 
idiomes 

7 peces teatrals  

3.2.2. Implementar àrees no lingüístiques 
en anglès 

3.2.2.1. Consolidar  la plàstica en anglès Al llarg del curs Mestres AICLE Realització d' 1 projecte  

3.2.3. Potenciar metodologies 
innovadores i competencials 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.1. Dinamitzar activitats que 
impregnin l'escola de la llengua anglesa 

Al llarg del curs Mestres 

especialistes 

d'anglès 

Una activitat organitzada a cada 
trimestre 

 

3.2.3.2. Impulsar el PeerLearning 
(aprenentatge entre iguals) 

Al llarg del curs Mestres que 
han visitat 
Finlàndia i Rep. 
Txeca 

2 sessions per exposar els workshops 
apresos 
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Centre: Escola Salvador Sanromà Curs escolar: 2019-2020 

Objectiu 1: Millora dels resultats educatius 
 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.1.1. Anàlisi de l'eficàcia del temps de lectura (gust per la lectura) i propostes de millora 

Actuacions [1] Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

     

Passar enquestes a mestres i alumnes 1r trimestre Cap d'estudis Nombre d'alumnat i professorat 
participant 

Es passaran unes equestes a mestes a 
alumnes per fer l'anàlisi de l'eficàcia del 
tems de lectura 

Dissenyar activitats de centre per 
estimular el gust per la Lectura 

Al llarg del curs Professorat Nombre d'activitat dissenyades Es proposarà un concurs de propostes 
d'activitats qu poden fer alumnat i 
professorat 

Crear espais dins i fora de les aules que 
convidin a la lectura 

Al llarg del curs Professorat i 
alumnat 

Nombre d'espais creats Mestres i alumnes crearan un espai dins 
l'aula que convidi a potenciar el gust per 
la lectura 

Valoracions  

Propostes de millora  

 
 

 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.2.1. Elaboració d'un pla d'expressió oral dins del Projecte Lingüístic de centre 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Anàlisis de com treballem l'expressió oral 
al centre 

Primer trimestre Formadores de la 
FIC 

Document amb la diagnosi feta a la FIC En sessions de FIC farem la diagnosis i 
arribarem a acords de centre sobre les 
diferents activitats d'aprenentatge i 
d'avaluació. A més d'acordar els 
instruments d'avaluació i les mesures 
d'inclusió 

Disseny d' activitats d'aprenentatge 
inclusives de la dimensió oral 

Primer trimestre Mestres del claustre Tres activitats per nivell 

Acords de centre respecte a les activitats 

i instruments d'avaluació tenint present 

les mesures d'inclusió 

Primer trimestre Formadores de la 
FIC 

Una rúbrica base per totes les activitats 

Valoracions  

Propostes de millora  
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Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.3.1. Revisió i actualització del Pla d'escriptura de centre 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Reflexió sobre el treball funcional i 
competencial de la llengua escrita 

Tercer trimestre Formadores FIC 5 sessions de la FIC En sessió de FIC realitzarem una reflexió 
sobre l'aprenentatge de l'expressió escrita 

Fer un anàlisi de l'aprenentatge de 

l'escriptura a CI 
Durant el curs Cap d'estudis 3 sessions de cicle per trimestre En sessió de cicle  realitzarem un anàlisi 

en profunditat sobre l'aprenentatge de 
l'expressió escrita 

Valoracions  

Propostes de millora  

 
Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.3.2. Desenvolupar un treball del funcionament de la llengua per tal d'aconseguir un 

aprenentatge de la llengua en profunditat 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Establir sessions de treball consensuat 
sobre el funcionament de la llengua a EI i 
Ci 

Al llarg del curs Cap d'estudis 3 sessions al curs La cap d'estudis convocarà sessions 
intercicles als cicles d'Infantil i Inicial per 
consensuar la metodologia del treball del 
funcionament de la llengua 

Creació de referents d'aula iguals per a 
tots els cursos 

Al llarg del curs Cap d'estudis Valoració del professorat  

Valoracions  

Propostes de millora  

 
 
 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.4.1. Programar activitats multilingües d'intercomprensió de totes les llengües 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Dur a terme activitats d'identificació de 
diverses paraules amb els diferents 
idiomes dels països del etwining GIANTS 

Al llarg del curs Tutores CM 3 activitats al llarg del curs  

Valoracions  

Propostes de millora  
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Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.1.1. Consolidació d'una metodologia manipulativa, competencial i inclusiva per millorar la 
competència d'aprendre a aprendre 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Introducció de les caixes aprenentatge al 
cicle mitjà 

Al llarg del curs Tutores Una sessió per trimestre  

Introducció del Racó de la botiga a cicle 
mitjà i superior 

Al llarg del curs Tutores Quantitat de sessions Programació aula  

Introducció del métode kanban al cicle 
superior 

Al llarg del curs Tutores 6 sessions al cicle superior  

Seqüenciació del treball amb Reglets a EI Al llarg del curs Cicle d'EI Graella de les activitats amb reglets S'establiran les activitats seqüenciades de 
Reglets a EI 

Valoracions  

Propostes de millora  

 
Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.2.1. Treballar el document de desplegament de l'àmbit de coneixement del medi en sessions de 

reflexió pedagògica: anàlisi i acords 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Analitzar les programacions dels diferents 
projectes 

Al llarg del Curs Coordinadors/es de 
cicle 

2 programacions revisades per nivell Revisar les programacions de medi, 
incloent les mesures universals d'inclusió i 
les activitats competencials 
d'aprenentatge i d'avaluació, en sessions 
de cicle 

Valoracions  

Propostes de millora  

 
Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.2.2. Impulsar l'experimentació elaborant una programació vertical segons els criteris d'avaluació 

de medi natural 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Elaboració d'una programació vertical de 
laboratori i de rúbriques 

Al llarg del curs Comissió de medi Nombre de rúbriques elaborades per 
medi 

 

Valoracions  

Propostes de millora  
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Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.3.1. Creació d'espais d'aprenentatge per a fomentar l'autonomia 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Creació d'espai autònom de mates, 
llengua, artístic,... (CM) 

Primer trimestre Mestres cicle mitjà Fotos dels racons  

Creació d'espais autònoms de lectura 
i lúdics al passadís (EI) 

Durant tot el curs Mestres d'EI Fotos dels espais Els espais del passadís (lectura i lúdic) 
podran anar-hi els alumnes en grups 
super-reduïts. 

Consolidació dels racons 
d'aprenentatge dins les aules (autònoms i 
dirigits) (EI) 

Durant tot el curs Mestres d'EI Fotos dels Racons i graelles d'observació  

Valoracions  

Propostes de millora  

 
Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.3.2.  Creació de Future classroom lab 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Formació de 2 mestres en el curs future 
classroom lab 

1r trimestre Daniel López i 
Cristina Grau 

Inscripció  

Preparació del projecte d'aula Future 
Classroom Lab a l'escola 

2n trimestre Comissió 
informàtica 

Document del projecte  

Inici compra material de l'aula del futur 3r trimestre Secretària Pressupost  

Visites a centres que tinguin una aula del 
futur 

Durant el curs Directora Nombre de visites  

Valoracions  

Propostes de millora  

 
 
 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.4.1. Promoure sessions de Suport Vitals Bàsic des de l'àrea d'Educació física 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Activitats a la setmana de SVB de P3 a 
6è 

Segon trimestre Jessica Programació, fotos i memòria  

     

Valoracions  

Propostes de millora  
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Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.4.2. Prendre consciència de l'entorn 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Realització d'un projectre de centrre sobre 
Llinars 

Al llarg del curs Consell de direcció Valoració de la comunitat educativa  

Foment d'una cultura ecològica i educació 
mediambiental amb l'eix transversal 
d'escola: Salvem el planeta 

Al llarg del curs Consell de direcció Nombre d'actuacions Realització de diferents activitats amb 
l'objectiu de conscienciar l'alumnat de la 
situació d'emergència climàtica 

Valoracions  

Propostes de millora  

 
 
 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.3.1.1. Establir una programació vertical de robòtica 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Es farà un recull de les activitats que es 
duen a terme a cada curs 

Al llarg del curs Comissió 
informàtica 

Graella amb activitats  

Valoracions  

Propostes de millora  

 
Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.3.1.2. Implementació d'apps digitals, gamificació,... 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Els membres de la comissió faciliten les 
eines i l'aplicació de diferents programes 
per la gamificació, etc 

Al llarg del curs Comissió 
informàtica 

Valoració professorat  

Valoracions  

Propostes de millora  

 
 
 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.3.2.1. Seqüenciar els continguts de la competència digital 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
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Seguiment de les seqüènciació dels 
continuguts d'informàtica 

Al llarg del curs Comissió 
informàtica 

Graella amb les activitats que mestres 
escriuen al llarg del curs 

 

Anàlisi dels criteris d'avaluació per cicle 
de la competència digital 

Al llarg del curs Comissió 
informàtica 

Document amb conclusions  

Acabar el Pla TAC a l'aplicatiu del 
Departament d'Educació 

Al llarg del curs Comissió 
informàtica 

Document del PLA TAC  

Valoracions  

Propostes de millora  

 
 
 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.4.1.1. Impuls del principi DUA 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Formació en centre FIC: Avaluació 
Competencial i Inclusiva 

Al llarg del curs Formadores FIC Nombre de professors que han fet la 
formació 

 

     

Valoracions  

Propostes de millora  
 
 

 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.4.2.1. Gradació del nivell d'assoliment dels criteris d'avaluació en els diferents àmbits (FIC) 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Realitzar la Gradació d'indicadors 
d'avaluació dels projectes de Medi de 
Primària 

Al llarg del curs Comissió de medi Rúbriques de 2 projectes per nivell En sessions de cicle analitzarem i 
concretarem la gradació dels indicadors 
d'avaluació dels diferents projectes de 
medi 

Consensuar els diferents instruments 
d'avaluació respectant les mesures 
universals 

Al llarg del curs Comissió de medi 2 proves d'avaluació de coneixement del 
medi per nivell 

Revisarem  les activitats d'avaluació de 
l'àmbit de medi per garantir que siguin 
competencials i inclusives 

Valoracions  

Propostes de millora  

 
Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.4.2.2. Establiments d'eines d'avaluació, de co-avaluació, autoavaluació... 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
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Realització de Rúbriques dels Projectes 
de medi i d'expressió oral 

Al llarg del curs Comissió de Medi 2 rúbriques dels projectes de medi i 2 
d'expressió oral 

 

Dissenyar eines d'autoavaluació i 
coavaluació de la dimensió oral de l'àmbit 
lingüístic 

Al llarg del curs Comissió de Medi 1 eina d'autoavaluació i 1 de coavaluació  

Valoracions  

Propostes de millora  

 
 
 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.4.3.1. Establiment de referents d'aula unificats: normes, càrrecs, rutines, abecedari... 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Creació de referents d'aules amb les 
normes de convivència del centre 

Primer trimestre Consell DIrecció Valoració d'alumnat i professorat Elaboració d'uns referents d'aula iguals 
per tot el centre amb les normes bàsiques 
de convivència 

Introducció d'un nou càrrec: encarregats 
medioambientals 

Tot el curs Mestres d'EI Nombre d'encarregats al llarg del curs Dins el nostre eix de "Salvem el planeta" 
volem crear aquesta figura per a no 
deixar de prendre consciència de les 
accions que hem de dur a terme 

Valoracions  

Propostes de millora  

 
 
 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.4.3.2. Foment d'activitats de cohesió de grup, prevenció de conflictes, assemblees d'aula, juntes 
de delegats... 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Realitzacó de Sortides  i Colònies Tot el curs Tutors/es Nombre d'alumnes assistents a les 
colònies 

 

Participació de Jornades esportives "Tots 
junts" organitzades per l'Ajuntament 

1r Trimestre EF Nombre d'activitats en les que hem 
participat 

Activitats esportives on els alumnes del 
municipi es relacionen en una ambient 
esportiu 

Foment de les activitats de cohesió de 
grup 

Tot el curs Tutors/es i EF Nombre d'activitats programades Recull de les activitats que es duen a 
terme en un Drive de centre 

Valoracions  

Propostes de millora  
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Centre: Escola Salvador Sanromà Curs escolar: 2019-2020 

Objectiu 2: Cohesió social 
 

 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.1.1.1. Establir un treball a l'aula per tal d'identificar les emocions pròpies i d'altres 

Actuacions [2] Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Disseny d'activitats per la identificació de 

les emocions. 
A llarg del curs Tutors/es Valoració del professorat Es dissenyaran activitats com: termòmetre de 

les emocions, emocionomentre, racó de com 

em sento,... 

Dinamització de l'aula de les emocions A llarg del curs Referent d'AEE Valoració de l'alumnat assistent a 

l'aula 
 

Fomentar el Racó de l'Acord A llarg del curs Referent d'AEE Valoració de l'alumnat assistent a 

l'aula 
 

Valoracions  

Propostes de millora  

 
 

 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.1.1.2. Foment de les habilitats socials i de les relacions interpersonals 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Realització de colònies a 1r, 3r i 5è  i 

activitats posteriors 
Inici de curs Secretària Assolir el 85% d'alumnat assistent Organització de colònies dins del Projecte 

Fem Amics (barreja de grups a principi de 

cada cicle de Primària 

Dur a terme reptes i dinàmiques de grup 

per fomentar les relacions interpersonals 
Tot el curs Tutors/es Una dinàmica per curs  

Organització d'activitats on padrins i fillols 

de l'escola treballin col·laborativament 
Tot el curs Consell Direcció Recull d'activitats i fotos  

Benvinguda a l'alumnat de P3 per part de 

companys/es de cicle i festa amb famílies 

(Participació AMPA) 

Primer tirmestre Coordinadora 

infantil 
Fotografies de l'acte  

Comiat alumnat P5 per part del cicle Final curs Coordinadora 

infantil 
Fotografies de l'acte  
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Valoracions  

Propostes de millora  

 
 
 
 

 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.1.2.1. Impulsar, potenciar i consolidar la formació en Mediació escolar 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Dur a terme formació d'alumnat de 5è i 6è Al llarg del curs Referent de 

mediació 
Nombre de sessions de formació  

Dur a terme formació de mestres Primer trimestre Referent de 

mediació 
Nombre de sessions de formació  

Dur a terme formació de monitors/es de 

menjador 
Primer trimestre Referent de 

mediació 
Nombre de sessions de formació  

Valoracions  

Propostes de millora  

 
Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.1.2.2. Potenciar el pati com a eina d'oportunitats educatives 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Consolidació de la figura d'alumnat 

mediador en l'hora del pati 
Al llarg del curs Referent de 

mediació 
Nombre d'alumnat que ha estat 

mediador de pati 
 

Adquirir joguines de pati que demana 

l'alumnat des de les juntes de 

delegats/des 

Al llarg del curs Secretaria Nombre de joguines adquirides En les reunions de la junta de delegats/des 

l'alumnat fa propostes de diverses joguines de 

gran format i també petit per el pati 

Seguiment de la tasca dels Encarregats 

de jocs de patí (5è), encarregats 

botigueta (4t) i Bibliotecaris (6è) 

Al llarg del curs Tutores de 4t, 5è i 

6è 
Valoració de l'alumnat  

Valoracions  

Propostes de millora  

 
 
 

 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:   2.1.3.1. Potenciar les relacions amb els diferents agents de la comunitat educativa 
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Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Establiment de reunions de coordinació 

periòriques amb Presidenta de l'AMPA 
A inici de curs Directora i 

Presidenta AMPA 
Nombre de reunions i dates  

Establiment de reunions amb 

mares/pares delegats 
A inici de curs Directora i Cap de 

delegats/des 
Nombre de reunions i dates  

Establiment de reunions de coordinació 

amb la tècnica d'educació de l'Ajuntament 
A inici de curs Directora i tècnica 

d'educació 
Nombre de reunions i dates  

Registre de les reunions amb els/les 

diferents especialistes 
Al llarg del curs CdE Nombre de reunions i dates  

Valoracions  

Propostes de millora  

 
Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.1.3.2. Fer partícep l'alumnat en la presa de decisions del centre 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Establiment de reunions de la junta 

d'alumnes delegats/es 
A inici de curs CdE Nombre de reunions i dates  

Planificació dels temes a tractar en les 

juntes de delegats/des 
Al llarg del curs Consell de Direcció Valoració d'alumnat i professorat Els temes planificats els treballaran des de les 

tutories i es posaran en comú a les juntes de 

delegats/des 

Valoracions  

Propostes de millora  
 

 
 
 
 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.1.3.3. Fomentar la cooperació de les famílies en activitats escolars 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Foment de la cooperació de les famílies 

en els decorats de teatre 
Al llarg del curs Tutors/es Nombre de pares/mares 

col·laboradors 
 

Foment de la participació de les famílies 

en les exposicions dels oficis 
Al llarg del curs Tutors/es Nombre de pares/mares 

col·laboradors 
 

Foment de la participació de les famílies 

en activitats diverses a infantil 
Al llarg del curs Mestres d'EI Nombre de pares/mares 

col·laboradors 
 

Valoracions  
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Propostes de millora 
 
 

 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.1.4.1. Acompanyament de les famílies en risc d'exclusió social 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Establiment de reunions de la Comissió 

social 
Inici de curs Directora , 

Educadora social de 

l'Ajuntament 

Treballadora social 

de l'EAP 

Nombre de reunions de la 

comissió 
 

Coordinació periòdica entre l' educador de 

carrer i la nostra referent de mediació 
Al llarg del curs Referent de 

mediació 
Nombre de reunions i dates  

Valoracions  

Propostes de millora  

 
Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.1.4.2. Seguiment de l'absentisme en reunions de claustre trimestralment 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Establiment de reunions de claustre amb 

l'ordre del dia de l'absentisme del 

trimestre anterior 

Al llarg del curs Directora Actes de les reunions  

Valoracions  

Propostes de millora  

 
 
 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.1.4.3. Aplicació del protocol d'absentisme acordat amb els Serveis Socials del municipi en cas 

necessari 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Seguiment de l'absentisme en les 

reunions de Comissió socials 
Al llarg del curs Directora Nombre de reunions de Comissió 

social 
 

Valoracions  

Propostes de millora  
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Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.2.1.1. Difusió dels documents mitjaçant les xarxes socials i en reunions amb diferents agents 

de la comunitat educativa (consell escolar, delegats/des...) 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Actualització dels documents de cente en 

la web de l'escola 
Al llarg del curs Secretària Web  

Informació sobre l'elaboració o 

actualització dels documents de centre al 

Consell escolar i als delegats/des 

Al llarg del curs Presidenta del CE Actes de les reunions  

Valoracions  

Propostes de millora  

 
 
 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.2.2.1. Elaboració dels horaris amb criteris inclusius 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Organització dels horaris tenint present 

les necessitats dels grups 
Inici de curs Cap d'estudis Nombre d'hores de docència 

compartida 
Organització dels horaris de grups i distribució 

de mestres, tenint en compte la diversitat de 

cada grup, de manera que es puguin aplicar 

els principis de la DUA 

Valoracions  

Propostes de millora  

 
Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.2.2.2. Seguiment periòdic de les despeses de funcionament 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Establiment de reunions mensuals amb 

l'equip directiu amb un únic punt del dia 
Inici de curs Secretària Nombre de reunions i dates  

Informació al consell escolar de les 

despeses de funcionament 
Febrer-març Secretària Acta de la reunió del CE  

Valoracions  

Propostes de millora  
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Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.3.1.1. Potenciar la participació en les xarxes socials 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Continuar fomentant la difusió de les 

activitats d'aprenentatge que es fan al 

centre mitjançant instagram i twitter 

Al llarg del curs Referent xarxes Nombre de seguidors a instagram 

i twitter 
 

Actualització setmanal dels blocs de la 

web 
Al llarg del curs Referent del blog de 

centre 
Nombre d'articles Cada setmana el referent de blogs del centre, 

penja als blogs de cada grup els articles 

elaborats per tal d'informar a les famílies de 

les tasques realitzades 

Valoracions  

Propostes de millora  

 

 
Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.3.1.2. Col·laborar en diferents mitjans de l'entorn per fer difusió del nostre Projecte educatiu, 

dels Projectes europeus... 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Fer col·laboracions amb el diari comarcal 

9NOU 
Al llarg dle curs Tutors/es Nombre de notícies publicades  

Elaboració d'articles per la Revista de 

l'AJUNTAMENT 
Al llarg dle curs Tutors/es dels 

reporters 
Nombre d'articles publicats  

Elaboració de la Revista de l'escola Al llarg dle curs Mestres Nombre de revistes fetes  

Valoracions  

Propostes de millora  
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Centre: Escola Salvador Sanromà Curs escolar: 2019-2020 

Objectiu 3: Projecte d'Innovació: Plurilingüisme 
 

 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 3.1.1.1. Participar en el projecte Erasmus KA1 per afavorir un canvi en la metodologia del professorat 

Actuacions [3] Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Transferència de la informació dels 
aprenentatges dels cursos de formació a 
l'estranger a la resta del professorat 

Octubre 2019 Martha Garcia i 
Yolanda López 

1 sessió de traspàs d'informació del 
jobshadowing 

 

Implementació les noves metodologies 
apreses durant les visites job-shadowing 
del curs passat 

Al llarg del curs Mestres que van 
viatjar curs 18-19 

Graella amb les metodologies aplicades a 
les aules 

 

Valoracions  

Propostes de millora  

 
 

 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 3.1.1.2. Participar en el projecte Erasmus KA2 per afavorir un canvi en la metodologia del professorat 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Difusió del projecte a la comunitat 
educativa 

Al llarg del curs Comissió Projectes 
internacionals 

Web: ourerasmus.org  

Realització de les activitats planificades 
en el projecte on hi participa tota la 
Primària 

Al llarg del curs Professorat Valoració del professorat  

Introducció dels canvis metodològics que 
implica el projecte: gamificacions, escape- 
rooms, realitat augmentada, class-craft... 

Al llarg del curs Professorat 1 activitat per curs  

Organització i difusió de la trobada dels 
socis Erasmus en el nostre centre, amb la 
participació de la comunitat educativa, 
l'Ajuntament i diverses entitats del 
municipi 

Primer trimestre Comissió Projectes 

internacionals 
18 alumnes estrangers i 14 professors 
socis que ens visiten 

 

Mobilitats d'alumnat i professorat a 
Finlandia i República Txeca per aprendre 
noves metodologies 

Segon i tercer 
trimestre 

Comissió Projectes 

internacionals 
6  professors participants en les mobilitats 1 gamificació cada país/ 1 nova 

metodologia a cada país/ 2 tècniques 
artístiques a cada país 
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Peer learning: explicació dels quatre 
workshops de cada país a l'escola: 
alumnat a alumnat, professorat a 
profesorat 

Segon i tercer 
trimestre 

Comissió Projectes 

internacionals 
2 sessions per exposar els workshops 
apresos 

 

     

Valoracions  

Propostes de millora  

 
 

 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 3.1.2.1. Promoció de l'ús de la plataforma eTwinning en totes les àrees 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Incentivar el professorat per tal que 
realitzin projectes d'aula amb la 
plataforma eTwinning 

Primer trimestre Comissió Projectes 
internacionals 

1 projectes eTwinning per classe  

Fer un tastet al claustre amb mestres 
voluntaris per resoldre dubtes sobre l'ús 
de la plataforma 

Primer trimestre Comissió Projectes 
internacionals 

26 mestres assistents  

Valoracions  

Propostes de millora  
 

 
 
 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 3.1.2.2.. Acolliment de mestres d'escoles tant europees com del país per a mostrar la nostra 
metodologia 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Oferiment mitjançant la palatforma 
eTwinning a altres centres europeus de 
visitar-nos per veure el nostre projecte 
dintre del seu Erasmus KA1 

Al llarg del curs Coordinació de 
Projectes 
internacionals 

3 visites durant el curs  

Planificació d'activitats a mostrar durant 
l'estada dels centres europeus 

Abans de cada 
visita 

Coordinació de 
Projectes 
internacionals 

Calendari amb la planificació  

Valoracions  

Propostes de millora  
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Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 3.2.1.1. Establir un mètode comú d'aprenentatge de la llengua anglesa 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Elaboració de referents visuals a l'inici i al 
final de les sessions explicitant l'objectiu 
d'aprenenttage 

Al llarg del curs Mestres 
especialistes 
d'anglès 

Nombre de referents  

Possibilitar al professorat d'anglès de 
visitar algun centre amb bones pràctiques 
quant a metodologia d'aprenentatge de la 
llengua anglesa (mitjançant la referent de 
llengües estrangeres dels SSTT) 

Segon trimestre Directora 2  visites de 2 mestres  

Valoracions  

Propostes de millora  

 
 

 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 3.2.1.2. Promoció del teatre en anglès 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Establiment de reunions de coordinació 
del professorat que lidera el teatre a 
l'escola 

Al llarg del curs Directora 3 reunions durant el curs  

Realització de les peces teatrals amb 
l'assistència de famílies i altres centres 

Tercer trimestre Directora 7 peces teatrals  

Valoracions  

Propostes de millora  

 
Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 3.2.2.1. Consolidar la plàstica en anglès 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Realització d'un projecte eTwinning de 
plàstica 

Al llarg del curs Mestes AICLE Realització d'un projecte  

Valoracions  

Propostes de millora  
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Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 3.2.3.1. Dinamitzar activitats que impregnin l'escola de la llengua anglesa 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Coordinació de l'activitat del Good 
morning i Good afternoon 

Al llarg del curs Mestres 
especialistes 
d'anglès a Cicle 
superior i tutors/es 

Valoració del professorat  

Respondre a l'alumnat sempre en anglès 
per tal que l'alumnat també es dirigeixi 
sempre en anglès als mestres 
especialistes 

 
 

 
Al llarg del curs 

Mestres 

especialistes 

d'anglès 

Valoració del professorat  

Organitzar activitats com Halloween, 
Chritmas, Easter,... 

Al llarg del curs Mestres 

especialistes 

d'anglès 

Una activitat organitzada a cada trimestre  

Valoracions  

Propostes de millora  

 
Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 3.2.3.2. Impulsar el PeerLearning (aprenentatge entre iguals) 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Exposició en llengua anglesa a la resta 
del professorat  dels workshops apresos 

Segon i tercer 
trimestre 

Mestres que han 
visitat Finlàndia i 
Rep. Txeca 

2 sessions per exposar els workshops 
apresos 

 

Valoracions  

Propostes de millora  
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Carta de serveis del Servei Educatiu del Vallès Oriental III 
 

 

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. 
 

 
(Objectiu de la PGA al que està vinculada) [4] 

 

 
Temporització 

 

 
Responsables 

 
Indicadors 

 
Valoració 

Comentaris si escau 

sempre que sigui NO adjuntar 
comentari 

 

 
 
 
 
 
Assesorament, suport i seguiment de la 
formació permanent del professorat en 
centre. 
Formació realitzada: Avaluació 
Competencial i Inclusiva 
Obj. :Aprofundir en el decret d’Avaluació i 
en els documents de Desplegament de la 
competència lingúística tenint com a marc 
de referència el decret d’inclusió 

 

 
 

Abans de la 
formació 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRP 

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

  

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

  

- Hem disposat del llistat dels assistents i el full de 
signatures abans de l'inici de la formació. 

  

 

 
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) 

  

- Es valora positivament l'acompanyament dut a 
terme per part del CRP 

  

 
 

 
Després de la 

formació 

- S'ha penjat a la intranet l'informe de valoració de 
les formacions abans de finalitzar el curs. 

  

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

  

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

  

Publicitació i publicació de materials 
didàctics i pràctiques educatives a l'espai 
de publicacions digitals del CRP. 

 
Al llarg del 

curs 

 
CRP 

-S'ha publicat amb un ISSN vàlid per al 
reconeixement dels autors el resultat del treball 
elaborat . (Sempre i quan compleixi el crieris de 
qualitat fixats pel Servei Educaiu) 

  

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. 

 
(Objectius de la PGA al que està vinculada) [5] 

 

Temporització 
 

Responsables 
 

Indicadors 
 

Estat 
 

Comentaris si escau 

   - S 'han dut a terme totes les sessions de formació 
previstes. 
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Formació en centre, en format claustre a 
partir d'estratègies metodològiques i 
organitzatives del programa ILEC. 
Obj. : ......................................... 

 
 
 
 
 
 
 

Tot el curs 

 
 
 
 
 

 
ALIC (Núria 

- 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 a l'eix treballat: Saber llegir: Fluïdesa i 
comprensió lectora. 

  

- 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: Saber Llegir. 

  

- Hem concretat mecanismes de seguiment de 
l'aplicació dels acords. 

  

Participació en concursos relacionats en 
les competències lingüístiques: 
Jocs Florals. 
Obj. : Potenciar l'expressió escrita 

 

 
Tot el curs 

 

 
CRP-LIC 

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

  

- 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. : Potenciar la Lectura expressiva 

 

 
Tot el curs 

 

 
CRP- LIC 

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

  

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

  

- Valoració postiva de l'organització del Certamen   
 
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 

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 
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(Objectius de la PGA al que està vinculada) 

 

Temporització 
 

Responsables 
 

Indicadors 
 

Estat 
 

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 ) 
Obj. : ....:............................................. 

 
 
Durant el curs 

- Valoració postiva del 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 de Documentació 

 
(Objectius de la PGA al que està vinculada) 

 

Temporització 
 

Responsables 
 

Indicadors 
 

Estat 
 

Comentaris si escau 

Assessorament puntual als centres que 
estan en procés d'elaboració del seu 
PLATAC i que ho sol·licitin. 
Obj. : ................................................. 

 
Al llarg del 

curs 

 

 
CRP 

 

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

  

Assessorament puntual en temes 
relacionats amb planificació estratègica 

Al llarg del 
curs 

 

CRP 
 

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

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

 
(Objectius de la PGA al que està vinculada) 

 

Temporització 
 

Responsables 
 

Indicadors 
 

Estat 
 

Comentaris si escau 
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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. A demanda 

  

- S'ha realitzat mínim una trobada de seguiment 
del programa de millora 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 

 
(Objectius de la PGA al que està vinculada) 

 

Temporització 
 

Responsables 
 

Indicadors 
 

Estat 
 

Comentaris si escau 

 

 
Comissió d'Atenció a la Diversitat (CAD) 
Obj. : Treballar conjuntament amb l'EAP 
per coordinar l'atenció a la diversitat del 
centre 

 

 
 

Al llarg del 
curs 

 
 

 
EAP 

- S'ha fet com a mínim una CAD trimestral.   
- En les reunions de la CAD s'han treballat línies 
d'intervenció i mesures universals addicionals i 
intensives d'atenció a la diversitat. 

  

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

  

 
 
Comissions socials del centre 
Obj. : .Treballar conjuntament amb l'EAP 
per coordinar l'atenció a famílies socials 
desfavorides del centre 

 
 
 

Al llarg del 
curs 

 
 

 
EAP 

-S'han fet les Comissions Socials planificades.   
- 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. : Coordinació amb l'EAP per fer el 
seguiment dels PI realitzats al centre 

 

 
Al llarg del 

curs 

 
 

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. 

  

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

  

 

Detecció i avaluació dels alumnes amb 
NESE i aplicació de les mesures 
universals i addicionals de suport 
educatiu. 
Obj. : Coordinació amb l'EAP per fer el 
seguiment de l'alumnat NESE del centre 

 

 
 

Al llarg del 
curs 

 
 
 

EAP 

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

  

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

  

- 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. 

  

Seguiment de l'alumnat amb NESE al llarg 
de la seva escolarització. 
Obj. : Coordinació amb l'EAP per fer el 
seguiment de l'alumnat NESE del centre 

 
Al llarg del 

curs 

 

 
EAP 

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

  

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

  

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

 
 
 
 
 

Al llarg del 

 

 
 

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

curs  

 
EAP 

- Valoració positiva de 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.   

 
Suport a la formació d'escola inclusiva 
per a equips de centre. 
Obj. : ............................................. 

 
 

Al llarg del 
curs 

 

 
EAP 

- Valoració positiva de 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.   
 

 
Suport al treball en xarxa per a la inclusió 
d'alumnes amb perfils compatibles amb 
TEA 
Obj. : ............................................. 

 

 
 

Al llarg del 
curs 

 
 

 
EAP 

- Valoració positiva de les reunions.   
- 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 

 
(Objectius de la PGA al que està vinculada) 

 

Temporització 
 

Responsables 
 

Indicadors 
 

Estat 
 

Comentaris si escau 
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Assessorament puntual als docents que 
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 

 
(Objectius de la PGA al que està vinculada) 

 

Temporització 
 

Responsables 
 

Indicadors 
 

Estat 
 

Comentaris si escau 

 
 

 
Assessorament puntual per a l'elaboració, 
revisió o 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. 

  

Suport a la implementació 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. : ......................................... 

 

 
 
 

Al llarg del 
curs 

 

 
EAP 

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

  

Detecció dels alumnes amb situació 
d'absentismei/o abandonament 
Obj. : ..................................... 

 
EAP 

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

  

-Aplicació dels protocols acordats pel centre.   

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

 
(Objectius de la PGA al que està vinculada) 

 

Temporització 
 

Responsables 
 

Indicadors 
 

Estat 
 

Comentaris si escau 
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Promoció de la cultura popular: Danses 
Obj. : Participació en el Projecte Fem 
Dansa 

 

 
 

Tot el curs 

 

 
 

CRP 

- Valoració postiva de la formació   
- Valoració postiva de 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. : Participació en el Projecte 
Robotseny i Fira científica 

 
 

 
Tot el curs 

 
 

 
CRP 

- Valoració postiva de la formació   
- 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 

  

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. 

 
(Objectius de la PGA al que està vinculada) 

 

Temporització 
 

Responsables 
 

Indicadors 
 

Estat 
 

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 que ha participat en el 
grup de treball del PCEE valora que el treball 
realitzat ha estat útil per millorar aspectes 
organitzatius i de gestió de les activitats esportives al 
centre. 
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   - El professorat del centre que ha participat en el 
grup de treball del PCEE valora que el treball 
realitzat ha estat útil per incentivar la participació de 
l'alumnat en activitats esportives. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Ens ajuden a desagregar els objectius per tal de facilitar-ne el seu seguiment i avaluació al llarg del curs escolar. Possibiliten l’especificitat i mesurabilitat que han de tenir els objectius anuals, per tant, 
han d’estar relacionats amb indicadors d’avaluació que mesurin si estem fent correctament el que hem acordat (grau d’aplicació, qualitat de l’execució i grau d’impacte) i si estem avançant en la millora de 
resultats (indicadors de progrés). 

[2] Ens ajuden a desagregar els objectius per tal de facilitar-ne el seu seguiment i avaluació al llarg del curs escolar. Possibiliten l’especificitat i mesurabilitat que han de tenir els objectius anuals, per tant, 
han d’estar relacionats amb indicadors d’avaluació que mesurin si estem fent correctament el que hem acordat (grau d’aplicació, qualitat de l’execució i grau d’impacte) i si estem avançant en la millora de 
resultats (indicadors de progrés). 
[3] Ens ajuden a desagregar els objectius per tal de facilitar-ne el seu seguiment i avaluació al llarg del curs escolar. Possibiliten l’especificitat i mesurabilitat que han de tenir els objectius anuals, per tant, 

han d’estar relacionats amb indicadors d’avaluació que mesurin si estem fent correctament el que hem acordat (grau d’aplicació, qualitat de l’execució i grau d’impacte) i si estem avançant en la millora de 
resultats (indicadors de progrés). 
[4] Ens ajuden a desagregar els objectius per tal de facilitar-ne el seu seguiment i avaluació al llarg del curs escolar. Possibiliten l’especificitat i mesurabilitat que han de tenir els objectius anuals, per tant, 
han d’estar relacionats amb indicadors d’avaluació que mesurin si estem fent correctament el que hem acordat (grau d’aplicació, qualitat de l’execució i grau d’impacte) i si estem avançant en la millora de 

resultats (indicadors de progrés). 
[5] Ens ajuden a desagregar els objectius per tal de facilitar-ne el seu seguiment i avaluació al llarg del curs escolar. Possibiliten l’especificitat i mesurabilitat que han de tenir els objectius anuals, per tant, 
han d’estar relacionats amb indicadors d’avaluació que mesurin si estem fent correctament el que hem acordat (grau d’aplicació, qualitat de l’execució i grau d’impacte) i si estem avançant en la millora de 
resultats (indicadors de progrés).

Què pretenem amb aquesta proposta? Instruccions de l'eina 

- Tots els centres utilitzen la mateixa plantilla en GDrive per a la seva Programació 
General Anual 

- Es facilita una eina de presentació de la documentació 

- Permet incorporar dins la programació les actuacions que al centre realitzen els 
serveis educatius de zona. Es comparteix el document 

- Facilitar  la creació d'un històric de programacions anuals 

- S'agilitzaria  la tramitació de presentació de la programació General Anual 

Introducció de dades: 

 

- Es van complimentant les cel·les 

- Per fer un punt i apart es fa: Ctrl+Enter 

- Es mira d'ajustar el text per encabir-lo a la cel·la 
(Format/ajustament del text/ajusta) 

- Les files no completades es suprimeixen 

- El nombre de cel·les que hi ha als fulls, és el que es proposa 
com màxim 

- Hi ha unes cel·les que estan protegides i unes altres que ja 
agafen les dades dels fulls que s'han omplert (objectius generals i 
anuals) 

- L'amplada de les columnes està preparada per ocupar 
una pàgina A4 horitzontal. No s'han de modificar 



 

 

 

 

 

RESOLUCIÓ 
 

 

 

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

qual aprova la present Programació general anual de centre del curs 19-20. 

 

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 2019-20, i d’acord amb el 

parer del consell escolar, segons consta a l’acta de la sessió de data 7 de novembre de 2019  

 

RESOLC: 

 

1. Aprovar la Programació general anual de centre del curs 19-20 

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

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

 

Llinars del Vallès, a 8 de novembre de 2019 

 

 

 

 

 

Gabriela Huguet Esteras 

        La directora del centre    



 

 

 

 

 

 

ANNEXES PGA 19-20 

 

 

 

 ORGANITZACIÓ TUTORIES, ESPECIALITATS, COMISSIONS, 

COORDINACIONS I CÀRRECS 

 ESTRUCTURA CENTRE, MARC HORARI, ORGANITZACIÓ EXCLUSIVES 

 CALENDARI REUNIONS FAMÍLIES 

 CALENDARI SESSIONS D’AVALUACIÓ 

 CALENDARI DEL CURS: FESTIUS, JORNADA INTENSIVA 

 SORTIDES 

 ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES DINS I FORA DEL CENTRE 



 

 

 

 

   TUTORIES CURS 19-20 

 

P3A    Sandra Graupera P3B     Marga Zarallo 

P4A    Rossi González/ M. Romero P4B Anna Palomo 

P5A    Sonia Leon P5B Soraya Servan 

Coordinadora infantil: Marta Romero 

1rA    Ma Lluïsa Elias 

2nA Fani Garrell 2nB   Nona Blasco 

Coordinadora cicle inicial: Neus Palmero  

3rA      Marta Valls 3rB Martha Garcia 

4tA  Cristina Manté 

Glòria Abad 
4tB Yolanda López 4tC Mònica López 

Coordinadora cicle mitjà: Mònica López 

5èA    Cristina Garcia (Tània Yeste) 5èB Dani López 

6èA   Carme Brañas 6èB Àlex Mercé 6èC Òscar Venegas 

Coordinadora cicle superior: Virginia Garcia 

 

Especialista Anglès: Marian Parés, Cristina Grau, Marina Bargalló, Carme Brañas 

Especialista Francès: Carme Brañas, Gabriela Huguet 

Educació Física: Jessica Rodríguez,  Tània Yeste I Òscar Venegas 

Educació Especial: Virgínia Garcia,  Neus Palmero I Anna Escriche (0,50) 

Educació Musical:   Laia Comas  

Suport EI: Marta Llistuella I Marta Romero 

 

COMISSIONS:  

ERASMUS INFORMÀTICA MATEMÀTIQUES MEDI / LABORATORI 

Cristina Grau 

Marina Bargalló 

Marian Parés 

Carme Brañas  

Laia Comas  

 

Sònia Leon 

Ma Lluïsa Elias 

Olga Torres  

Martha Garcia 

Daniel López 

Àlex Mercé 

Marga Zarallo 

Fani Garrell 

Yolanda López 

Tània Yeste 

 

Nona Blasco 

Òscar Venegas 

Soraya Serván 

Anna Palomo 

 

Altres Coordinacions:  

Informàtica LIC/Teatre Riscos 

Ma Lluïsa Elias Marina Bargalló Jessica Rodríguez 



 

 

 

 

ESTRUCTURA  

Estructura lineal : doble línia  

INFANTIL : 6 grups   PRIMÀRIA : 13 grups TOTAL : 19 grups  

PLANTILLA 

 

Educació infantil      7 

Educació primària     9 

Educació primària, anglès   2 

Educació primària, educació física  2 

Educació primària, música                        2 

Educació especial   1 i 1/2                              

 

 

AICLE                                                           2 

DIGITAL                                                       2 

EGI                                                               1  

Auxiliar d’Educació Especial:   1 

Administrativa :    1 

TEI:      1 

TOTAL :          28 1/2 mestres 

                                                         3 PAS 

 

HORARI 

 

Alumnes: 9:00 -12:30 i de 15:00 - 16:30 

Mestres:  9:00 - 13:30 i de 15:00 - 16:30 

Horari mestres: 37,5 h setmana:  

 Horari lectiu mestres 24 h 

 Horari d’exclusiva mestres 5 h (12:30 a 13:30) + 1 h en horari lectiu 

 Horari permanència centre 30 hores  

 Horari treball personal 7,5 h 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

CICLE/ 

CLAUSTRE 
ENTREVISTES 

CICLE/ 

CLAUSTRE 
NIVELL 

CONSELL 

DIRECCIÓ/ 

COMISSIONS 

 

2 entrevistes personals al curs 

2 reunions amb famílies:  

- Setembre/octubre 

- Gener/febrer 



 

 

 

 

Reunions Presentació del Curs 19-20 

 

El centre realitza dues reunions amb les famílies, una a l’inici per fer la presentació del curs i una 

altre al febrer per fer el seguiment del curs:  

 

El calendari de les Reunions de presentació del Curs:  

 

 Dilluns 16 de setembre: 5è i 6è 

 Dimarts 17 de setembre: 4t 

 Dimarts 24 de setembre: P4 

 Dimecres 25 de setembre: 2n 

 Dijous 26 de setembre: 1r 

 Divendres 27 de setembre: 3r 

 Dilluns 30 de setembre: P5 

 Dimecres 9 d’octubre: P3 

 

El calendari de les Reunions de seguiment del Curs:  

 

 Dilluns 2 de març: 5è  

 Dimarts 3 de març: 4t 

 Dimecres 4 de març: 2n 

 Dijous 5 de març: 1r 

 Divendres 6 de març: 6è 

 Dilluns 9 de març: 3r 

 Dimarts 10 de març: P5 

 Dimecres 11 de març: P4 

 Dijous 12 de març: P3 

 

Les reunions començaran a les 16: 45h a l’aula A de cada nivell.  

 



 

 

 

 

SESSIONS D’AVALUACIONS 19-20 

 

PRIMÀRIA 

CURS 1r TRIMESTRE 

 

2n TRIMESTRE 

(6 -21 /març) 

3r TRIMESTRE 

(10-21/juny de 13 a 15h) 

1r 10 de desembre 24 de març 15 de juny 

2n 5 de desembre  23 de març  11 de juny 

3r 3 de desembre   17 de març  9 de juny 

4t 9 de desembre  16 de març  8 de juny 

5è 4 de desembre  18 de març  10 de juny 

6è 2 de desembre 20 de març  12 de juny 

INFORMES 

ACABATS 

11 de desem  especialistes 

13 de desembre  

26 de març  especialistes 

30 de març tutors/es 

11 de juny  especialistes 

15 de juny tutors/es 

LLIURAMENT 

INFOMES 

FAMÍLIES 

19 de desembre 2 d’abril 18 de juny 

Assistents: Tutors/es, Especialistes, i Cap d’Estudis. ( Tots els mestres que passen pel grup.) 

 

INFANTIL 

CURS 1r QUATRIMESTRE 2n QUATRIMESTRE 

P3 6 de febrer 18 de juny 

P4 7 de febrer 17 de juny 

P5  2 de febrer 16 de juny 

INFORMES 

ACABATS 
3 de febrer 18 de juny 

LLIURAMENT 

INFOMES 

FAMÍLIES 
6 de febrer 18 de juny 

Assistents: Tutors/es, Especialistes, i Cap d’Estudis. ( Tots els mestres que passen pel grup.) 
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CALENDARI ESCOLAR 19-20 
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PROGRAMACIÓ DE SORTIDES      

 

NIVELL DATA SORTIDA POBLACIÓ DESPLAÇAMENT ÀREA OBJECTIU 

P4, P5 08/11/19 Parc de la Rectoria  Sant Celoni Autocar 

Descoberta de 
l’entorn 
Descoberta d’un 
mateix i dels altres 

Observar els canvis en la natura a la tardor. 
Experimentar amb els diferents elements que trobem al parc. 

1r  
14-15/11/ 

19 
Colònies La Granja 
“Vull ser Bisbi” 

Sta. Mª 
Palautordera 

Anada en autocar 
Tornada en tren 

Educació per la 
Ciutadania 

Treballar les competències emocionals per identificar i gestionar les nostres 
emocions.  
Afavorir la cohesió de grup. 

2n  21/11/19 Museu de la Tela Granollers Tren Medi 
Aprofundir en l’observació i coneixement de les característiques d’un animal 
vertebrat força desconegut, el ratpenat 

3r  
13-14-15 
novembre 
de 2019 

Colònies La Granja 
“La terra dels 5 
regnes” 

Sta. Mª 
Palautordera 

Tren 
Educació per la 
Ciutadania 

Desenvolupar competències emocionals mitjançant activitats vivencials on 
treballem i entrenem habilitats personals i socials que ens permetin adquirir 
un millor coneixement de l’univers emocional i la capacitat de gestionar-lo de 
manera positiva. 
Afavorir la cohesió de grup. 

4t 
 

7/11/2019 
Can Bordoi Cardedeu Autocar 

Coneixement del 
Medi Natural 

Aprofundir en el projecte de l’alimentació. 

4t 22/11/19 
Activitat esportiva 
Tennis taula, 
Pavelló (matí) 

Llinars del 
Vallès 

Caminant Educació Física Realitzar activitats físiques per potenciar les habilitats psicomotrius. 
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5è 
13-14-

15/11/19 

Colònies La Granja 
Em cuido per a 
poder cuidar” 

Sta. Mª 
Palautordera 

Tren 
Educació per la 
Ciutadania 

Aprendre a conèixer-nos (autoconeixement), estimar-nos i cuidar-nos 
(autoestima). 
Treballar la consciència i l’alfabetització emocional, primer pas per poder 
identificar i nombrar les emocions. 
Afavorir la cohesió de grup. 

6è 29/11/19 Empresa Flamagas 
Llinars del 
Vallès 

Caminant Projecte Escola Conèixer un procés de fabricació de les empreses de l'entorn proper.  

P3, P4 
i P5 

19/03/20 El Castell  
LLinars del 
Vallès 

Caminant 

Descoberta de 
l’entorn 
Descoberta d’un 
mateix i dels altres 

Projecte de centre 
 

1r 01/04/20 
Bombers i altres 
oficis 

St. Antoni 
Vilamajor 

Autocar 
Coneixement del 
medi social i cultural 

Conèixer en primera persona els diferents oficis. 

2n 20/03/20 
Sortida pel municipi  
(Serveis 
municipals) 

Llinars del 
Vallès 

Caminant 
Coneixement del 
medi social 

Conèixer els diferents serveis municipals. 

1r i 2n 16/03/20 
Activitat Cultural 
Auditori  
(matí) 

Llinars del 
Vallès 

Caminant 
Coneixement del 
medi natural, social 
i cultural 

Participar i gaudir d’un espectacle cultural. 

3r 27/02/20 Cosmocaixa Barcelona Autocar 
Coneixement del 
Medi Natural 

Conèixer el nostre sistema solar i les fases de la lluna. 

4t  26/02/20 
Museu de les 
matemàtiques 

Cornellà Autocar Matemàtiques Gaudir de les matemàtiques. 

3r i 4t 17/03/20 
Activitat Cultural 
Auditori  
(matí) 

Llinars del 
Vallès 

Caminant 
Llengües 
estrangeres 

Participar i gaudir d’un espectacle cultural. 

      5è  13/03/20 El Parlament Barcelona Autocar 
Coneixement del 
Medi Social 

Conèixer les institucions polítiques catalanes.  

6è 19/02/20 
Museu de la ciència 
de Terrassa 

Terrassa Autocar 
Coneixement del 
medi 

Taller d’engranatges 
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6è 13/03/20 
Activitat esportiva 
Voleibol, Pavelló 
(matí) 

Llinars del 
Vallès 

Caminant Educació Física Realitzar activitats físiques per potenciar les habilitats psicomotrius 

5è i 6è 25/03/20 
Activitat Cultural 
Auditori  
(matí) 

Llinars del 
Vallès 

Caminant 
Coneixement del 
medi natural, social 
i cultural 

Participar i gaudir d’un espectacle cultural. 

P3, P4 
i P5 

17/04/20 
Activitat cultural 
Auditori (matí) 

Llinars del 
Vallès 

Autocar 
ajuntament??? 

Descoberta de 
l’entorn 
Descoberta d’un 
mateix i dels altres 
Comunicació i 
llenguatges 

Participar i gaudir d’un espectacle cultural. 

P3, P4  
i P5 

14/05/20 

 
Camí sensorial del 
Bosc Vertical 
 
 

 
Dosrius 
 

Autocar 

Descoberta de 
l’entorn 
Descoberta d’un 
mateix i dels altres 

Gaudir amb l’experimentació d’un entorn lúdic i natural en companyia dels 
nens i les nenes d’Educació Infantil. 

1r i 2n 05/06/20 Granja Can Gel 
Llinars del 
Vallès 

Autocar 
Coneixement del 
Medi Natural 

Conèixer el funcionament d’una granja de vaques lleteres. 

2n 10/06/20 

Activitat esportiva 
Jocs Iniciació, 
Pavelló 
(matí) 

Llinars del 
Vallès 

Caminant Educació Física Realitzar activitats físiques per potenciar les habilitats psicomotrius 

P5 i  
2n  

21/05/20 Fem Dansa (matí) 
Llinars del 
Vallès 

Caminant 
Educació Artística. 
Expressió Corporal 

Conèixer danses tradicionals i afavorir l’intercanvi entre les alumnes de les 
escoles de la zona 

4t 11/05/20 Potabilitzadora Ter Cardedeu Caminant 
Coneixement del 
medi natural, social 
i cultural 

Prendre consciència de l'importància de l’estalvi de l’aigua. 
Conèixer el procés de potabilització. 

3r i 4t 29/05/20 Can Vandrell 
St.Feliu de 
Buixalleu 

Autocar Educació física 3r. 4t. Observar i gaudir de la natura, les activitats esportives. 

5è 15/05/20 La Torrassa 
Llinars del 
Vallès 

Caminant 
Coneixement del 
Medi Natural, Social 
i Cultural 

Conèixer el municipi i potenciar l’activitat física 

6è 18/06/20 Illa Fantasia 
Vilassar de 
mar 

Autocar Educació Física 
Jornada de convivència, gaudint d’un dia d’activitats físiques i d’atraccions 
aquàtiques. 
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6è Juny Viatge fi de curs Dublin Avió 
Llengües 
estrangeres 

Viatge per practicar l’idioma, conèixer la ciutat i les tradicions. 

 

 

 



 

 

 

 

Activitats Pedagògiques  Curs 19-20 

 

El centre realitza un seguit d’activitats pedagògiques en el centre o en edificis municipals propers 

al centre. 

En el centre 

- Formació Mediació alumnes de 5è i 6è 

- Animacions Lectores: de 1r a 6è ens visita l’autor de la lectura obligatòria 

- Vacunes: alumnes de 6è  

- Xerrades medi ambientals: Viu el Parc, Olinet, Projecte Anella, Deixalleria, Apilo 

- Visita Pintor (Jesús Costa) dins del Projecte Llinars des de l’aire. 

- Xerrada Llevadora per alumnes de 5è 

- Salud Bucodental: revisions a 1r, 3r i 5è al centre pels dentista del CAP  

- Participació a les proves Cangur de matemàtiques. 

- Participació en el Certamen de Lectura en Veu Alta 

- Participació en els Jocs Florals de Catalunya 

- Pla de Consum de la Fruita promogut pels Departament 

- Cartes al Director del 9Nou on els alumnes mensualment envien escrits que són publicats l’últim 

divendres de mes. 

 

Fora del centre 

- Visita a la Biblioteca Municipal. Cada curs de 1r a 6è visiten la Biblioteca Municipal 

- Visita a Can Lletres (serveis educatius municipals): exposicions,  Xerrada i experimentació sobre 

“La lloba” 

- Participació en el Projecte Tots Junts Esportius. Els alumnes de 2n, 4t i 6è realitzen una 

activitat esportiva al pavelló municipal amb la resta d’alumnes del municipi. 

- Activitats Culturals a l’Auditori de Llinars: Tots els alumnes de l’escola assisteixen a una 

representació teatral al Teatre Auditori.  

- Visita a l’exposició dents sanes pels alumnes de CI al CAP de Llinars. 

- Col·laboracions amb la residència d’avis del municipi: els alumnes van a recitar poemes, cantar 

nadales, tocar la flauta,.. 

- Participació en Projectes del Baix Montseny: Fem Dansa, Robotseny i Fira Científica 
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