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Aquest és el document de la Memòria Anual de Centre del curs 2019-20. Ha estat un curs molt atípic 

a causa del confinament que es va produir al país des del 13 de març a causa de la pandèmia del 

coronavirus. És una Memòria sense l’anàlisi dels resultats educatius, ja que no es van poder fer les 

proves de Competències bàsiques.  

 

El confinament va provocar que moltes de les actuacions que preteníem dur a terme per complir els 

diferents objectius de la nostra Programació anual, vinculats al Projecte de Direcció, no es van poder 

realitzar. Per contra vam fer moltes actuacions que no constaven en la PGA i que es van 

desenvolupar per donar resposta a la situació excepcional en què ens vam trobar. 

 

L’equip docent va reaccionar molt ràpidament a la situació d’emergència educativa, i en una 

setmana ja teníem creats uns Google sites amb reptes i activitats que es proposaven a l’alumnat 

per fer a casa. Es va fer un seguiment per part de cada tutor i del professorat especialista. Es va 

crear un registre per tal de tenir totes les dades compartides de les activitats proposades, les 

activitats retornades per part de l’alumnat, el seguiment fet per part del professorat...tot penjat en 

carpetes al Drive. 

 

Hi va haver comunicació constant amb les famílies de l’alumnat per part de tutors/es i especialistes, 

així com de l’equip directiu. Es van fer almenys dues vídeo-conferències setmanals per grup, a més 

de les entrevistes personals, tant amb alumnat com amb les famílies.  

 

Així mateix es va fer una atenció individualitzada a l’alumnat amb dificultats, repartint-se la feina 

amb les mestres MESI, que van estar coordinant-se amb els diferents tutors/es per tal de continuar 

amb l’educació inclusiva que tenim com a objectiu en el Projecte educatiu de centre. 

 

Es va reaccionar força ràpidament i, amb la colꞏlaboració de l’Ajuntament, vam poder dotar a 

l’alumnat amb necessitats digitals d’ordinadors per poder seguir els reptes educatius proposats. 

Lamentem, però, que la dotació de les connectivitats per l’alumnat va trigar quasi dos mesos a 

arribar-los per part del Departament. 

 

Volem agrair en primer lloc al professorat la seva implicació, dedicació i entrega, treballant amb 

dispositius personals, trucant des dels seus telèfons particulars, tenint disponibilitat per l’alumnat i 

les famílies a qualsevol hora, entenent la dificultat de moltes famílies que havien de fer tele-treball i 

només disposaven d’un aparell a casa.  

També volem agrair a l’Ajuntament, que des del primer dia van oferir la seva ajuda per poder arribar 

a totes les famílies els dispositius que necessitaven per fer les activitats educatives des de casa. En 

el Consell escolar municipal del dia 16 de setembre de 2020 vam manifestar aquest agraïment. 



 

3 
 

 

També un agraïment a “La Nova Miranda” que va proporcionar material escolar a alumnat 

vulnerable. 

 

Hem fet una memòria amb les dades que hem pogut obtenir de la meitat de curs que vam fer 

educació presencial. Esperem que el curs vinent tot es pugui normalitzar, com a mínim en l’àmbit 

escolar. 

 

 

Gabriela Huguet Esteras 

Presidenta del Consell escolar 

 

 

       Llinars del Vallès a 9 de novembre de 2020 
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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. 
Indicador no assolit donat el 
confinament per COVID 

Les mesures covid marquen 
l'organització del centre i de l'aula fent 
dificil els espais on els alumnes 
estiguin molt junts compartint llibres,.. 
Haurem de dissenyar activitats que 
potenciin el gust per la lectura tot 
respectant les mesures 
d'excepcionalitats del proper curs 

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%. Indicador no 
assolit donat el confinament per 
COVID

Acabar de redactat el pla 
d'expressió oral amb els acords 
establerts 

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. Indicador no 
assolit donat el confinament per 
COVID 

Definir el treball del funcionament 
de la llengua a partir dels 
documents que vam elaborar sobe 
La Consciència Fonològica de P3 
a 2n, El Pla d'Escriptura de EI i CI i 
L'Aprenetatge Inicial de la Lectura 
(acords dins pla ILEC) 

 
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 

Al llarg del curs CLIC Valoració del Grau d'Impacte de les 
activitats realitzades. Indicador no 

Continuar fomentant la 
intercomunicació amb paraules de en 
diferents idiomes amb els nostres socis 
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d'intercomprensió de totes 
les llengües 

assolit donat el confinament per 
COVID

GIANTs (en polonès, grec, txec i 
finès)  

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%. 
Indicador no assolit donat el 
confinament per COVID 

El proper curs introduirem el 
projecte Innovamat com a 
metodologia manipulativa, 
competencial i inclusiva 

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 
resultats del curs 18-19 del 76,5%. 
Indicador no assolit donat el 
confinament per COVID 

El proper curs elaborarem el 
Projecte Curricular de Medi amb 
els acords, programacions criteris 
d'avaluació ,.. 

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 

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. El 100% del professorat 
d'EI valora positivament el canvi 
dels espais d'aprenentatge 

Continuar en aquesta línia a la resta de 
cicles 
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1.2.3.2. Creació de Future 
classroom lab 

Al llarg del curs Directora Valoració del Grau d'aplicació de les 
actuacions programades. Indicador 
no assolit donat el confinament 
per COVID  

El curs vinent es presenta complicat 
degut a la pandèmia de Coronavirus, 
però ens proposem continuar treballant 
la idea de la future classroom lab en un 
futur 

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: no s'han 
pogut fer enquestes a causa del 
confinament 

És un projecte de zona molt ben 
valorat que continuarem fomentant 

1.2.4.2. Prendre 
consciència de l'entorn 

Al llarg del curs Consell direcció Valoració de la comunitat educativa: 
no s'han pogut fer enquestes a 
causa del confinament 

Continuar els Fridays for future, i 
basar el curs vinent en el projecte 
"Salvem el planeta" en la mida que 
sigui possible amb la situació de 
pandèmia 

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: no s'han pogut fer 
enquestes a causa del 
confinament 

Continuar amb aquest sistema de 
recollida de dades, que funciona 
molt bé 

 
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: no s'han pogut fer 
enquestes a causa del 
confinament 

Es proposa crear una graella on hi 
constin totes les inscripcions a apps, 
programes d'ordinador, etc que estigui 
l'escola registrada 



 

7 
 

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 Afegir una sessió setmanal a cada grup 
d'alumnes per treballar internet segura. 

   

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 : no 
s'han pogut fer enquestes a causa 
del confinament 

Resta pendent aprofundir en la 
dimensió lectora i acabar la dimensió 
escrita. 

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: no s'han pogut fer 
enquestes a causa del 
confinament 

Es farà el seguiment de l'aplicació de 
les programacions actualitzades a 
través de les coordinadores dels cicles 

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

Al llarg del curs CdE Es continuarà treballant al llarg del 
proper curs des dels cicles i nivells. 

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: no 
s'han pogut fer enquestes a causa del 
confinament 

Es continuarà en aquesta línia 
d'acció tutorial 

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: 
no s'ha pogut dur a terme degut al 
confinament: no s'han pogut fer 
enquestes a causa del 
confinament 

Realitzar activitats d'acompanyament 
emocional de l'alumnat, orientades al 
retrobament i a l'intercanvi de les 
situacions viscudes 
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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 

Al llarg del 
curs 

Tutors/es Valoració de l'alumnat: no 
s'ha pogut fer enquestes a 
causa del confinament 

Es proposa que a inici de curs es 
mostri a tot l'alumnat de Primària 
l'aula d'emocions, per tal que 
coneguin el recurs 

2.1.1.2. Foment de les habilitats 
socials i de les relacions 
interpersonals 

Al llarg del 
curs 

Tutors/es El 80% d'alumnatva assistir 
a les colònies 

Continuar el treball de treball 
emocional i de relacions des de les 
aules, ja que no sabem si podrem 
fer colònies i sortides degut a la 
pandèmia del Coronavirus 

2.1.2. Millorar el clima 
escolar 

2.1.2.1. Impulsar, potenciar i 
consolidar la formació en 
Mediació escolar 

Al llarg del 
curs 

Referent de 
mediació 

S'han dut a terme 25 
sessions de formació 
d'alumnat, 4 de mestres i 1 
de monitors/es de menjador

Continuar fomentant la mediació 
com a eina de convivència, i seguir 
la formació encara que sigui 
virtualment 

2.1.2.2. Potenciar el pati com a 
eina d'oportunitats educatives 

Al llarg del 
curs 

Referent de 
mediació 

Més del 70% de l'alumnat de 
6è ha estat mediador de 
pati, tal com consta a les 
graelles del registre 

Demanar pressupost per adquirir 
algun altre joc gegant, un rocòdrom 
i un circuit de parkour (propostes 
dels delegats/des) 

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 

Al llarg del 
curs 

Directora 1 reunió trimestral de cada 
agent: dutes a terme les 
reunions acordades, fins 
arribar al confinament

Continuar amb aquesta línia de 
coordinació i comunicació 
constants 

2.1.3.2. Fer partícep l'alumnat 
en la presa de decisions del 
centre 

Al llarg del 
curs 

CdE 2 reunions per trimestre: 1/10, 
5/11, 14/01, 4/02, 3/03 

Continuar , si la pandèmia ho 
permet, fent reunions 
periòdiques 

2.1.3.3. Fomentar la cooperació 
de les famílies en activitats 
escolars 

Al llarg del 
curs 

Directora 15 exposicions de 
pares/mares colꞏlaboradors a 
CI: No s'han dut a terme ja 
que estaven programades 

Haurem de veure quines són les 
instruccions definitives pel curs 
2020-21 per tal de continuar o 
no amb aquesta cooperació 
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peñ tercer trimestre i vam 
haver de confinar-nos

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: 4/11, 20/01, 27/04, 
25/05

Continuar amb aquesta tasca de 
seguiment de l'alumnat i les 
famílies amb risc 

2.1.4.2. Seguiment de 
l'absentisme en reunions de 
claustre trimestralment 

Al llarg del 
curs 

Directora Menys del 5 %: Donat el 
confinament no s'ha pogut 
valorar aquest indicador

Continuaremfent el seguiment 
de l'absentisme 

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: 4/11, 20/01, 27/04, 
25/05 

Es valora el protocol 
d'absentisme en les reunions de 
COS 

 

Estratègia: 2.2 Consolidar els instruments d'autonomia de centre orientats a l'èxit i l'excelꞏlència 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: no s'ha pogut fer 
enquestes a causa del 
confinament 

La difusió en les xarxes socials 
ha donat molt bons resultats. 
Continuarem en aquesta línia 

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: S'han fet al 
menys dues sessions per 
setmana per grup  

La docència compartida ha 
esdevingut una optimització dels 
recursos per assolir la inclusió 
com a eix del nostre Projecte 
educatiu. Continuarem en 
aquesta línia 

2.2.2.2. Seguiment periòdic de 
les despeses de funcionament 

Al llarg del 
curs 

Secretària 1 reunió mensual Secretària-
directora: S'ha dut a terme 
fins que ens van confinar 

Fer el seguiment de les 
despeses ens fa tenir una visió 
de la realitat econòmica de 
l'escola real i actualitzada. 
Continuarem en aquesta línia 

Estratègia: 2.3 Projectar una bona imatge del centre per difondre el Projecte Educatiu 
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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 S'ha arribat als 688 
followers a instagram 

Continuarem en aquesta línia 

2.3.1.2. Colꞏlaborar en diferents 
mitjans de l'entorn per fer 
difusió del nostre Projecte 
educatiu, dels Projectes 
europeus... 

Al llarg del 
curs 

Cap d'estudis Han estat 3 notícies 
publicada al 9NOU 

Continuarem en aquesta línia 
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Objectiu 3: Projecte d'Innovació: Plurilingüisme  

Estratègia: 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 
: s'ha realitzat el 16 
d'octubre 

Continuar participant en projectes 
Erasmus, quan les circumstàncies ho 
permetin, doncs afavoreixen un canvi 
metodològic en el centre 

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: han viatjat 4 
mestres i 4 alumnes en 
l'única mobilitat que s'ha 
pogut realitzat 

Degut a les mesures internacionals 
pel COVID queda pendents la resta 
de mobilitats . Continuarem 
treballant les activitats programades 
i les coordinacions amb els socis del 
projecte, a més de realitzar la 
formació per part de l'equip 
impulsor. Es demanarà una 
ampliació de termini (1 curs més) 

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: S'ha fet tastet, 
alguns mestres han 
participat en el projecte 
erasmus i altres a part, han 
creat els seus propis 
eTwinning

Continuar fomentant l'ús de la 
plataforma eTwinning entre el 
professorat 

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: de 
setembre a febrer ens han 
fet 5 visites  

Continuar realitzant acollides de mestres 
europeus, quan les circumstàncies ho 
permetin, doncs afavoreixen un canvi 
metodològic en el centre 
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Estratègia: 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%. Indicador no 
assolit donat el confinament 
per COVID 

El proper curs es continuarà 
realitzant aquesta tasca a la 
comissió. Crearem una carpeta al 
drive amb l'objectiu de recolllir tots 
els referents que es vagin elaborant. 
També es refaran i ampliaran les 
carpetes físiques que cada aula té 
dels referents visuals en anglés. Es 
proposa el curs vinent participar en 
les sessions de l'associació APAC 
per compartir experiències amb 
altres especialistes de llengua 
anglesa. 

3.2.1.2. Promoció del 
teatre en anglès 

Tercer trimestre Comissió idiomes 7 peces teatrals: Indicador no 
assolit donat el confinament 
per COVID 

Es proposa endreçar totes les obres 
de teatre que hem realitzat al llarg 
dels anys i establir una coherència 
perquè al llarg de l'escolarització els 
alumnes realitzin el màxim de 
tipologia possibles 

3.2.2. Implementar àrees 
no lingüístiques en 
anglès 

3.2.2.1. Consolidar la 
plàstica en anglès 

Al llarg del curs Mestres AICLE S'ha realitzat 1 projecte Fer un projecte eTwinning a tota la 
primària per fer un tipus de classes 
de plàstica seguint la mateixa 
metodologia. Unificar el lèxic que es 
prioritzarà en les sessions de 
plàstica en anglès i les estructures 
gramàticals que es consolidaran. 
S'intentarà prioritzar que la mateixa 
especialista faci la llengua anglesa i 
la plàstica en anglès per potenciar el 
treball de les expressions orals 

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: S'han 
organitzat 2 

El curs vinent farem activitats que 
no impliquin la barreja d'alumnes  
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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  

Continuar en aquesta línia d'impuls 
dels peer-learning 
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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 Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
Passar enquestes a 
mestres i alumnes  

1r trimestre Cap d'estudis Nombre d'alumnat i professorat 
participant: Indicador no assolit donat el 
confinament per COVID 

Es passaran unes enquestes a mestres i 
alumnes per fer l'anàlisi de l'eficàcia del 
temps de lectura 

Dissenyar activitats de 
centre per estimular el 
gust per la Lectura 

Al llarg del curs Professorat Nombre d'activitat dissenyades: 
Indicador no assolit donat el 
confinament per COVID 

Es proposarà un concurs de propostes 
d'activitats que 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: 6 ESPAIS 
CREATS AMB UN SOFÀ DE LECTURA 
CADASCUN 

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

Valoracions Al llarg del curs s'han creat espais disenyats per potenciar la lectura als diferents cicles amb sofas, prestatgeries amb llibres,.. Es 
valoren de manera molt satisfactòria per part de l'alumnat i dels docents. Respecte a l'anàlis de l'eficàcia del temps de lectura en el 
centre s'ha vist interromput el procés de diagnosis que s'estava realitzant dins la FIC del centre degut al confinament, doncs les 
prioritats en aquest periode van variar i aques aspecte ha quedat ajornat. 

Propostes de 
millora 

Les mesures covid marquen l'organització del centre i de l'aula fent dificil els espais on els alumnes estiguin molt junts compartint 
llibres,.. Haurem de dissenyar activitats que potenciin el gust per la lectura tot respectant les mesures d'excepcionalitats del proper 
curs 

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

Primer trimestre Mestres del claustre Tres activitats per nivell  d'avaluació. A més d'acordar els 
instruments d'avaluació i les mesures 
d'inclusió 

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 A la FIC de centre s'ha fet la diagnosis de la comprensió i expressió oral, s'ha analitzat l'àmbit oral del currículum establint els criteris 
d'avaluació per cursos i acordant activitats als cicles. S'han establert activitats i instruments d'avaluació tenint en compte la diversitat, 
establint el DUA com a marc de referència a l'hora de dissenyar-ne 

Propostes de 
millora 

Acabar de redactat el pla d'expressió oral amb els acords establerts 

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 lllengua 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 La Revisió del Pla d'escriptura de centre ha quedat ajornat, degut al confinament del tercer trimestre. Ha quedat pendent també fer 
l'anàlisi de l'aprenentatge de l'escriptura a CI, tot i que tenim un pla d'escriptura EI-CI amb activitats seqüenciades s'ha d'acabar de 
definir la metodologia 

Propostes de 
millora 

Continuant fent aquesta revisió i propostes  
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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 Les sessions Intercicles s'han realitzat dins les setmanes pedagògiques però s'han vist interrompudes. Tenim 3 documents bases: 
La Consciència Fonològica de P3 a 2n, El Pla d'Escriptura de EI i CI i L'Aprenetatge Inicial de la Lectura (acords dins pla ILEC), a 
partir dels quals hem de definir el treball del funcionament de la llengua a EI i CI 

Propostes de 
millora 

Continuar treballant en la metodologia del funcionament de la llengua 

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 A principi de curs es va fer la celebració 
del dia de les llengües a cicle superior 

Valoracions El cicle superior valora molt bé aquesta activitat. 

Propostes de 
millora 

Continuar fomentant la intercomunicació amb paraules de en diferents idiomes amb els nostres socis GIANTs (enpolonès, grec, txec 
i finès) 
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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 S'han fet els racons de l'aula 

Introducció del Racó de 
la botiga a cicle mitjà i 
superior 

Al llarg del curs Tutores Quantitat de sessions Programació aula A cicle mig es va introduir, no a cicle 
superior. Resta pendent 

Introducció del métode 
kanban al cicle superior 

Al llarg del curs Tutores 6 sessions al cicle superior S'han introduit alguns aspectes del mètode 

Seqüenciació del treball 
amb Reglets a EI 

Al llarg del curs Cicle d'EI Graella de les activitats amb reglets S'han preparat activitats però no hem 
arribat a seqüenciar-les. 

Valoracions Tots els cursos estan introduint metodologies manipulatives i competencials. El confinament ha contribuit a potenciar la competència 
d'aprendre a aprendre 

Propostes de 
millora 

Aprofitar els google sites creats per continuar fomentant l'aprendre a aprendre 

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 
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Valoracions S'han realitzat les sessions de treball, per nivell i/o cicle, per fer les revisions de les programacions que han quedat recollida en els 
Drives dels diferents cicles, supervisades pels referents de la comissió de medi. Queda pendent acabar d'especificar els objectius 
d'aprenentatge d'algunes unitats didàctiques on han de quedar reflectides les mesures universals per garantir la inclusió de tot 
l'alumnat. S'ha iniciat l'elaboració d'uns referents d'aula per cursos on queda reflexat què han d'aprendre de la classificació dels 
éssers vius (Regnes) perquè l'alumnat tingui una visió global d'aquest aspecte. 

Propostes de 
millora 

La comissió de medi proposa continuar realitzant aquesta revisió el curs vinent per tal que les programacions estiguin el màxim de 
concretades (objectius d'aprenentatge) i arribar a conclusions sobre l'avaluació tant a nivell d'eines i/o instruments com del grau de 
competencialitat d'aquestes. 

  

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 S'ha realitzat una seqüenciació per Educació Infantil amb experiments per la iniciació a la experimentació. A primaria s'ha realitzat 
també una seqüenciació de les pràctiques del laboratori respectant les diferent programacions de l'àrea de medi, on han quedat 
recollides. Queda pendent el 3r trimestre, que degut al confinament no s'ha pogut realitzar 

Propostes de 
millora 

La proposta pel curs vinent, per part de la comissió de medi, és d'acabar tota la seqüenciació inicial 

  

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 
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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 

Establir 3 o 4 sessions setmanals amb 
activitats referents a les 3 àrees 
d'aprenentage del Curriculum (segons el 
grup). Activitats manipulatives i autònomes 
(però sempre n'hi ha una no tant autònoma 
que és la que el/la mestre hi para més 
atenció). 

Valoracions El canvi en els espais d'aprenentatge estan contribuint a un canvi metodològic que fomenta l'autonomia dels infants 

Propostes de 
millora 

Continuar en aquesta línia a la resta de cicles 

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 Feta el primer trimestre 

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

2n trimestre Comissió informàtica Document del projecte Pendent 

Inici compra material de 
l'aula del futur 

3r trimestre Secretària Pressupost Pendent 

Visites a centres que 
tinguin una aula del futur 

Durant el curs Directora Nombre de visites Pendent 

Valoracions Degut a la pandèmia de Coronavirus no hem pogut arribar on ens haviem plantejat 

Propostes de 
millora 

El curs vinent es presenta complicat degut a la pandèmia de Coronavirus, però ens proposem continuar treballant la idea de la future 
classroom lab en un futur 
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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 La Jessica R. forma part del grup de treball amb les formadores i els Serveis educatius, que proposen els objectius anuals. 

Propostes de 
millora 

És un projecte de zona molt ben valorat que continuarem fomentant 

  

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 No hem pogut fer la valoració de la 
comunitat educativa, degut a la interrupció 
de les classes presencials per la pandèmia 
de Coronavirus 

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 Tot i haver hagut d'interrompre el curs el mes de març es van fer moltes activitats de conscienciació com l'exposició durant el primer 
trimestre amb gran afluència de visitants, i els Fridays for future dels divendres que es penjaven a les xarxes i van rebre moltes 
visites. 

Propostes de 
millora 

Continuar els Fridays for future, i basar el curs vinent en el projecte "Salvem el planeta" en la mida que sigui possible amb la situació 
de pandèmia 
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Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.3.1.1. Establir una programació vertical de robòtica 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
Recull de les activitats 
que es duen a terme a 
cada curs 

Al llarg del curs Comissió informàtica Graella amb activitats 

Valoracions S'ha anat fent el recull d'activitats per cicle, i ha quedat pendant posar-ho en comú a la comissió. Es valora molt bé, ja que dóna una 
visió molt global de tot el que es fa de robòtica a l'escola 

Propostes de 
millora 

Continuar amb aquest sistema de recollida de dades, que funciona molt bé 

  

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 del professorat: respostes al 
Drive/Pla TAC 

Tot i el confinament s'ha passat un 
formulari al professorat 

Valoracions Cada cop s'introdueixen més apps educatives en la docència diària, cosa que es valora molt positivament 

Propostes de 
millora Es proposa crear una graella on hi constin totes les inscripcions a apps, programes d'ordinador, etc que estigui l'escola registrada 

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

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

Al llarg del curs Comissió informàtica Al Drive/Pla TAC hi ha la graella amb 
les activitats que mestres escriuen al 
llarg del curs 

En confinament es fa el recompte als 
cicles 

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

Al llarg del curs Comissió informàtica El document amb conclusions està 
penjat al Drive/Pla TAC 

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

Al llarg del curs Comissió informàtica Document del PLA TAC Està en procés. Fets tots els objectius. 
S'ha de revisar què falta 

Valoracions Valorem positivament el treball fet a la comissió 

Propostes de 
millora 

Afegir una sessió setmanal a cada grup d'alumnes per treballar internet segura. 

 

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: 28 professors 

El 96% del claustre ha fet la formació 

Valoracions La formació s'ha realitzat fins el 12 de març de manera presencial en format de setmanes pedagògiques, durant el confinament s'han 
realitzat un parell de sessions per acabar la formació 

Propostes de 
millora 

Resta pendent aprofundir en la dimensió lectora i acabar la dimensió escrita. 

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 Les rúbriques de 2 projectes per nivell 
estan penjades al Drive/Criteris 
d'avaluació 

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 Al Drive/FIC/Medi/ hi ha penjades 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 
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Valoracions S'ha continuant treballant en cicle en la gradació dels indicadors d'avaluació, completant les programacions revisades el curs passat 
dins la FIC i com a treball engegat des de la Formació de la Xarxa de Competències Bàsiques realitzada els darrers tres cursos 

Propostes de 
millora 

Es farà el seguiment de l'aplicació de les programacions actualitzades a través de les coordinadores dels cicles 

  

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 
Realització de Rúbriques 
dels Projectes de medi i 
d'expressió oral 

Al llarg del curs Comissió de Medi Al Drive/FIC/Medi/ hi ha 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: no es va realitzar a cvausa 
del confinament  

Valoracions Des de la comissió s'ha iniciat una feina de consens dels instruments d'avaluació 

Propostes de 
millora 

Es continuarà treballant al llarg del proper curs des dels cicles i nivells. 

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: 
Pendent a causa del confinament 

Elaboració d'uns referents d'aula iguals per 
tot el centre amb les normes bàsiques de 
convivència. 
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Introducció d'un nou 
càrrec: encarregats 
medioambientals 

Tot el curs Mestres d'EI Nombre d'encarregats al llarg del curs: 
pendent degut al confinament 

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 Les actuacions realitzades han estat molt positives ja que han potenciat el creixement personal i autoestima del nostre alumnat 

Propostes de 
millora 

Es continuarà en aquesta línia d'acció tutorial 

  

  

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: 92% 

Colònies: han assistit a les colònies, 22 
alumnes de 1r, 39 alumnes de 3r i 42 
alumnes de 5è; més d'un 92%. 

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

1r Trimestre EF Nombre d'activitats en les que hem 
participat: No s'han dut a terme degut al 
confinament 

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 El Nombre d'activitats programades 
estan penjades al 
Drive/Claustre/Cohesió social 

Recull de les activitats que es duen a 
terme en un Drive de centre 

Valoracions Tant les colònies, sortides i activitats esportives han potenciat la cohesió de grup i el coneixement per part dels tutors de l'alumnat 
amb més profunditat 

Propostes de 
millora 

Malauradament moltes d'aquestes activitats s'han hagut d'anular pel curs vinent degut a les instuccions pel proper curs. Després del 
confinament es realitzaran activitat d'acompanyament emocional de l'alumnat, orientades al retrobament i a l'intercanvi de les 
situacions viscudes 
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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 Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
Disseny d'activitats per 
la identificació de les 
emocions. 

A llarg del curs Tutors/es Valoració del professorat: no 
s'ha pogut fer enquestes a 
causa del confinament 

Es dissenyaran activitats com: 
termòmetre de les emocions, 
emocionomentre, racó de com em 
sento,... Cicle inicial ha fet les 
salutacions en entrar a l'aula (cada 
alumne tocava un dubuix que 
representava una diferent 
salutació), els monstres de colors 
per dir com se senten cada dia i 
classdojo diari a última hora de la 
tarda. 

Dinamització de l'aula de 
les emocions 

A llarg del curs Referent d'AEE Valoració de l'alumnat assistent 
a l'aula: Normalment es fa a 
finals de curs, i no s'ha pogut 
fer enquestes a causa del 
confinament 

Fomentar el Racó de 
l'Acord  

A llarg del curs Referent d'AEE Valoració de l'alumnat assistent 
a l'aula: Normalment es fa a 
finals de curs, i no s'ha pogut 
fer enquestes a causa del 
confinament 

Valoracions La referent valora molt bé tota la tasca que es fa des de l'aula d'emocions i el racó de l'acord. La gestió emocional que fem ha 
esdevingut part de la cultura de l'escola  

Propostes de 
millora 

Es proposa que a inici de curs es mostri a tot l'alumnat de Primària l'aula d'emocions, per tal que coneguin el recurs 
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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 S'ha dut a terme al menys 
dinàmica per curs 

Cicle inicial ha realitzat l'activitat 
de cicle "Els reporters" on 
l'alumnat explica les seves capses 
d'estiu i altres projectes i poden 
interactuar amb les seves 
preguntes. 

Organització d'activitats 
on padrins i fillols de 
l'escola treballin 
colꞏlaborativament 

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 Juntament amb l’AMPA, 
organització d'una festa de 
benvinguda a l’alumnat de P3. La 
festa té dues parts: la primera és 
l’entrega de medalles al gimnàs on 
hi participen els nens i nenes de 
P4 (que han pintat les medalles) i 
P5 (que les han escrit) i algun 
representant de l’AMPA. La 
segona és la festa que organitza 
l’AMPA, amb les famílies, al pati 
(trobada i berenar). 

Comiat alumnat P5 per 
part del cicle  

Final curs Coordinadora infantil Fotografies de l'acte Elaboració d’una orla per a cada 
alumne, i entrega d’aquesta 
després de passar pel passadís 
que els prepara la resta d’alumnes 
d’Educació Infantil. 
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L’equip directiu fa entrega de les 
orles a cada infant. 

Valoracions Colònies: són una activitat que realment fomenten les habilitats socials i les relacions interpersonals, sobretot perquè anem a La 
Granja que treballen l'educació emocional i la cohesió de grups.  
Benvinguda alumnat P3: Es valora positivament la festa. Per manca de temps va haver-hi poca comunicació amb l’Ampa. Valorem 
positivament que es pugui començar a organitzar abans per facilitar la coordinació entre les mestres d’Educació Infantil i AMPA. 
Comiat alumnat P5: No s’ha pogut realitzar a causa del confinament. 

Propostes de 
millora 

Continuar el treball de treball emocional i de relacions des de les aules, ja que no sabem si podrem fer colònies i sortides degut a la 
pandèmia del Coronavirus 

 

   

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: s'han dut a terme 9 
sessions per 6è, i 6 per 5è 

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 S'ha realitzat sessions de formació per alumnes de 5è i 6è, 3 sessions per grup. Tot i no haver tingut temps de fer l'enquesta a 
l'alumnat i professorat els comentaris i la manera de relacionar-se de l'alumnat demostres com n'és de positiva aquesta formació 

Propostes de 
millora 

Continuar fomentant la mediació com a eina de convivència, i seguir la formació encara que sigui virtualment 

   

Fitxa de seguiment de l'objectiu 
anual: 

2.1.2.2. Potenciar el pati com a eina d'oportunitats educatives 
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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: 62 alumnes 
de 6è, i 30 de 5è (l'alumnat que 
falta de 5è no va poder 
participar per causa del 
confinament) 

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 S'han adquirit diverses joguines pel pati de l'escola: pilotes, joguines pels sorrals, carretons, jocs d'equilibri, xarxes per les porteries 
de futbol i per les cistelles de bàsquet, i s'ha reposat material dels jocs tradicionals i dels jocs de taula. 

Propostes de 
millora 

Demanar pressupost per adquirir algun altre joc gegant, un rocòdrom i un circuit de parkour (propostes dels delegats/des) 

Fitxa de seguiment de l'objectiu 
anual: 

2.1.3.1. Potenciar les relacions amb els diferents agents de la comunitat educativa 

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: 19 
setembre 2019, 4 desembre 
2019, 4 febrer 2020. La reunió 
que teniem concertda pel 12 
de març es va haver d'anulꞏlar 
pel confinament

Les reunions programades s'han 
dut a terme fins que ens van 
confinar. A més s'han fet moltes 
trucades telefòniques i 
videotrucades en el confinament 
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Establiment de reunions 
amb mares/pares 
delegats 

A inici de curs Directora i Cap de delegats/des Nombre de reunions i dates: 31/01 S'havien programat més reunions 
per preparar la Festa de les 
cultures, que no es van poder dur 
a terme pel confinament 

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: 24/09, 
14/10, 6/02. 

A més s'han fet moltes trucades 
telefòniques i videotrucades en el 
confinament 

Registre de les reunions 
amb els/les diferents 
especialistes  

Al llarg del curs CdE Nombre de reunions i dates: 
Tenim un registre en una 
graella penjada al drive i 
compartida amb MESI i EAP  

Valoracions Es molt positiva la coordinació amb els diferents agents de la comunitat educativa. I durant el confinament s'ha intensificat aquesta 
coordinació, sobretot amb l'Ajuntament, i delegats de classe, cosa que agraïm profundament 

Propostes de 
millora 

Continuar en aquesta línia 

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: 
1/10, 5/11, 14/01, 4/02, 3/03 

Es va convocar una reunió de la 
junta d'alumnes delegats/es un 
cop al mes mentre vam fer escola 
presencial. 

Planificació dels temes a 
tractar en les juntes de 
delegats/des 

Al llarg del curs  Consell de Direcció  Valoració d'alumnat i 
professorat: no s'ha pogut fer 
per causa del confinament 

Els temes planificats els 
treballaran des de les tutories i es 
posaran en comú a les juntes de 
delegats/des 

Valoracions Reunions de Delegats: s'han realitzat 6 reunions de Delegats en les següents dates: 01/10/2019 - 05/11/2019 - 03/12/2019 - 
14/01/2020 - 04/02/2020 - 03/03/2020. Les reunions d'abril, maig i juny no s'han pogut realitzar degut al confinament pel COVID19. 

Propostes de 
millora 

Continuar en aquesta línia, si la pandèmia ho permet 
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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 
colꞏlaboradors Donat que s'havia progarmat per tercer 

trimestre no s'ha pogut dur a terme 
Foment de la 
participació de les 
famílies en les 
exposicions dels oficis 

Al llarg del curs Tutors/es Nombre de pares/mares 
colꞏlaboradors 

Donat que s'havia progrmat per 
tercer trimestre no s'ha pogut dur a 
terme 

Foment de la 
participació de les 
famílies en activitats 
diverses a infantil 

Al llarg del curs Mestres d'EI Nombre de pares/mares 
colꞏlaboradors 

S'han organitzat activitats en les 
que es va demanar la participació 
de mares i pares del cicle, fins que 
ens van confinar.  

Valoracions Valorem positivament que vinguin famílies a colꞏlaborar en les activitats que organitzem 

Propostes de 
millora 

Haurem de veure quines són les instruccions definitives pel curs 2020-21 per tal de continuar o no amb aquesta cooperació 

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: 4 

Reunions: 4/11, 20/01, 27/04, 
25/05 

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: 
total 4 trobades 

8 oct, 5 nov, 17 des, 18 febrer 
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Valoracions Es valora molt bé la implicació dels diferents agents que intervenen en l'acompanyament i prevenció del risc social que s'ha fet, fins i 
tot durant el confinament per la COVID19 

Propostes de 
millora 

Continuar en aquesta línia 

 

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 S'han dut a terme fins que va 
començar el confinament per la 
COVID19 

Valoracions Durant el curs que vam fer presencial es valora bé el seguiment de l'absentisme 

Propostes de 
millora 

Continuar en aquesta línia 

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: 4 

Reunions: 4/11, 20/01, 27/04, 
25/05 

Valoracions Mentre es va fer es valora bé 

Propostes de 
millora 

Continuar en aquesta línia 

 



 

32 
 

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 centre en 
la web de l'escola 

Al llarg del curs Secretària Web S'han anat penjant a la web les 
actualitzacions dels documents de 
centre 

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: 7/11, 
19/02, 27/05 

El Consell escolar ha estat 
informat de totes les actuacions 
fetes, fins i tot en el confinament 
per la COVID19 

Valoracions Es valora positivament la difusió que estem fent en les xarxes socials 

Propostes de 
millora 

Continuar fomentant la difusió en xarxes 

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 

S'ha fet un esforç d'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 Es valoren molt bé els horaris per tenir hores de docència compartida i poder fer una docòencia incñlusiva 

Propostes de 
millora 

Continuar en aquesta línia 
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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 Cada setmana hem fet dues 
reunions d'equip, i en algunes 
d'elles hem fet el seguiment de 
l'economia del centre 

Informació al consell 
escolar de les despeses 
de funcionament 

Febrer-març Secretària Acta de la reunió del CE: 
29/01/2020 i 19/02/2020  

S'ha realitzat una reunió amb la 
comissió econòmica en data 
29/01/2020 i un Consell escolar en 
data 19/02/2020 per informar de la 
liquidació de l'exercici 2019 i el 
pressupost del 2020. Amdós 
documents estan penjats a la web 
de l'escola. 

Valoracions Valorem molt positivament el seguiment de les despeses de funcionament 

Propostes de 
millora 

Continuar en aquesta línia 

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: 688 a 
instagram, 37 a twitter 

S'ha creta un whatsapp de 
mestres per anar penjant els 
articles que es voldran penjar a 
xarxes, i la persona encarregada 
de fer-ho els va penjant 

Actualització setmanal 
dels blocs de la web 

Al llarg del curs Referent del blog de centre Nombre d'articles: s'ha penjat 1 
per setmana 

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 
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Valoracions Es valora molt bé la difusió en xarxes socials 

Propostes de 
millora 

Continuar en la mateixa línia 

   

Fitxa de seguiment de l'objectiu 
anual: 

2.3.1.2. Colꞏlaborar en diferents mitjans de l'entorn per fer difusió del nostre Projecte educatiu, dels 
Projectes europeus... 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
Fer colꞏlaboracions amb 
el diari comarcal 9NOU 

Al llarg dle curs Tutors/es Nombre de notícies publicades: 
6 

S'han fet durant el curs 3 
publicacions sobre l'erasmus, 2 a 
diaris regionals i 1 a TV Llinars.  

Elaboració d'articles per 
la Revista de 
l'AJUNTAMENT 

Al llarg dle curs Tutors/es dels reporters  Nombre d'articles publicats: 2 S'han publicat dos articles sobre 
Erasmus 

Elaboració de la Revista 
de l'escola 

Al llarg dle curs Mestres Nombre de revistes fetes Enguany ha quedat suspesa a 
causa de la pandèmia 
delCoronavirus 

Valoracions Es valora molt bé la colꞏlaboració amb els diferents mitjans de l'entorn, tant quant a la difusió del nostre projecte, quan a la pràctica 
d'escriptura que fa l'alumnat 

Propostes de 
millora 

Continuar en la mateixa línia 
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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 Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentari
s 

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 El 16 d'octubre es va fer una 
sessió de traspàs d'informació 
en claustre 

La tramesa d'informació s'ha fet 
tal com estava previst i el 
professorat de l'escola ha aplicat 
els coneixements transmesos a 
les seves aules.. 

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

Al llarg del curs Mestres que van viatjar curs 18-19 A la carpeta: Drive escola: Curs 
19-20/ Erasmus/ hi ha el 
registre de la metodologies 
aplicades  

Valoracions El fet de participar en projectes europeus i poder veure com es treballa en altres països resulta extremadament profitós 
tant per l'alumnat com per els docents aportant noves idees i canvis metodològics 

Propostes de millora Continuar participant en projectes Erasmus, quan les circumstàncies ho permetin, doncs afavoreixen un canvi metodològic 
en el centre 

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/Comentari
s 

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: 
Indicador no assolit donat el 
confinament per COVID 
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Introducció dels canvis 
metodològics que implica el 
projecte: gamificacions, escape-
rooms, realitat augmentada, class-
craft... 

Al llarg del curs Professorat S'ha fet 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 Ens han visitat 18 alumnes 
estrangers i 14 professors socis

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: A Finlàndia hi van 
anar 4 mestres i 4 alumnes. La 
mobilitat a República Txeca no 
es va poder fer degut al 
confinament 

1 gamificació cada país/ 1 
nova metodologia a cada 
país/ 2 tècniques artístiques a 
cada país 

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 S'han fet 2 sessions per 
exposar els workshops apresos 

Valoracions Han viatjat 4 mestres i 4 alumnes en l'única mobilitat que s'ha pogut realitzat.  

Propostes de millora Degut a les mesures internacionals pel COVID reata pendents la resta de mobilitats . Continuarem treballant les activitats 
programades i les coordinacions amb els socis del projecte, a més de realitzar la formació per part de l'equip impulsor. Es 
demanarà una ampliació de termini (1 curs més) 

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/Comentari
s 

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

Primer trimestre Comissió Projectes internacionals 1 projectes eTwinning per 
classe: Indicador no assolit 
donat el confinament per 
COVID 
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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 S'ha fet tastet, alguns mestres han participat en el projecte erasmus i altres a part, han creat els seus propis eTwinning 

Propostes de millora Continuar fomentant l'ús de la plataforma eTwinning entre el professorat 
 

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/Comentari
s 

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: De 
setembre a febrer ens han fet 5 
visites 

Cada trimestre dels 3 últims 
anys hem tingut un mínim 
d'una visita de profes d'altres 
centres.  

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

Abans de cada 
visita 

Coordinació de Projectes 
internacionals 

El calendari amb la planificació 
està penjat al 
Drive/Erasmus/Jobshadowing 

Valoracions Es valora molt positivament aquest intercanvi d'experiències, que obren la ment del professorat i aporten nous 
coneixements i molta motivació. De setembre a febrer ens han fet 5 visites:  

Propostes de millora Continuar realitzant acollides de mestres europeus, quan les circumstàncies ho permetin, doncs afavoreixen un canvi 
metodològic en el centre 

 

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/Comentari
s 
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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: Recull al 
Drive/Comissió anglès 

Les mestres de llengua 
anglesa utilitzen diferents 
referents, uns es troben 
penjats al suro d'anglès de les 
aules, uns altres es projecten 
des de la pissarra digital i 
altres són físics que porten 
elles com a recurs de la unitat 

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: no es 
van fer degut al confinament 

Valoracions Hem combinat referents digitals amb referents elaborats per nosaltres, tenint en compte de no sobrecarregar l'alumnat. 
S'ha realitzat reunions setmanals de les mestres especialistes d'anglès i la mestra de música AICLE per elaborar 
erecursos, entre ells els referents visuals, tant els digitals com els físics, amb l'ojectiu de reforçar el lèxic i les estructures 
gramaticals bàsiques. La possibilitat de visitar centres ha quedat pendent . 

Propostes de millora El proper curs es continuarà realitzant aquesta tasca a la comissió. Crearem una carpeta al drive amb l'objectiu de recolllir 
tots els referents que es vagin elaborant. També es refaran i ampliaran les carpetes físiques que cada aula té dels 
referents visuals en anglés. Es proposa el curs vinent participar en les sessions de l'associació APAC per compartir 
experiències amb altres especialistes de llengua anglesa. 

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

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentari
s 

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

Al llarg del curs Directora 3 reunions durant el curs: es va 
fer 1 reunió a inici de curs 

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

Tercer trimestre Directora 7 peces teatrals: no s'han dut a 
terme degut al confinament 
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Valoracions Las reunions s'han anat fent quinzenalment. Ha anat bé per ajudar a les noves profes i per intentar compartir decorats. 
Malauradament no s'ha arribat a portar a terme degut a la situació sanitària excepcional. 

Propostes de millora Es proposa endreçar totes les obres de teatre que hem realitzat al llarg dels anys i establir una coherència perquè al llarg 
de l'escolarització els alumnes realitzin el màxim de tipologia possibles 

 

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

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentari
s 

Realització d'un projecte eTwinning 
de plàstica 

Al llarg del curs Mestres AICLE Realització d'un projecte: el 
projecte es pot veure a la 
plataforma eTwinning 

Valoracions S'ha fet eTwinning a 4t, 5è i 6è. La resta de cursos han treballat la plàstica sense seguir cap projecte eTwinning. 

Propostes de millora Fer un projecte eTwinning a tota la primària per fer un tipus de classes de plàstica seguint la mateixa metodologia. Unificar 
el lèxic que es prioritzarà en les sessions de plàstica en anglès i les estructures gramàticals que es consolidaran. 
S'intentarà prioritzar que la mateixa especialista faci la llengua anglesa i la plàstica en anglès per potenciar el treball de les 
expressions orals 

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/Comentari
s 

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 No s’ha pogut realitzar aquest 
curs perquè no hem pogut 
trobar un horari compatible 
pels cursos implicats 
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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 No s'ha dut a terme aquesta 
valoració donat que ens van 
confinar el març 

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

Al llarg del curs 

Mestres especialistes d'anglès 

Una activitat organitzada a cada 
trimestre: S'han organitzat 2 

Només es van organitzar 
activitats de Halloween i 
Christmas 

Valoracions Es valoren molt positivament totes les activitats dutes a terme per dinamitzar la llengua anglesa a l'escola 

Propostes de millora El curs vinent farem activitats que no impliquin la barreja d'alumnes  

 

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

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentari
s 

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

Segon i tercer 
trimestre 

Mestres que han visitat Finlàndia i 
Rep. Txeca 

S'han fet 2 sessions per 
exposar els workshops 
apresos  

Valoracions No s'ha pogut fer aquesta activitat degut al COVID 19 

Propostes de millora Continuar en aquesta línia d'impuls dels peer-learning 
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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. 

Actuacions (Objectiu de la 
PGA al que està vinculada) 

Temporitza
ció 

Resp
onsa
bles 

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. Sí  

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

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

Durant la 
formació 

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

Sí  

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

Després 
de la 

formació 

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

- S'ha valorat positivament la formació Sí 

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

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

Sí  

Publicitació i publicació de 
materials didàctics i 
pràctiques educatives a 

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) 

No  
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l'espai de publicacions digitals 
del CRP. 

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) 

Temporitza
ció 

Resp
onsa
bles 

Indicadors Estat Comentaris si escau 

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

Tot el curs

ALIC 
(Núri

a 
Posa
da) 

- S 'han dut a terme totes les sessions de formació 
previstes.  

  

- S'ha realitzat un modelatge al claustre i si s'escau, algún 
modelatge a l'aula. 

  

- Hem incorporat, almenys, una pràctica a l'aula en relació 
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.  Sí  

- Hem fet difusió dels recursos per a la lectura a l'equip 
docent,alumnat i famílies. No 

Enguany no s'ha realtizat pel 
confinament 

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.  Sí  

- Hem fet difusió dels recursos per a la lectura a l'equip 
docent, alumnat i famílies. No Enguany no s'ha realtizat pel confinament 

- Valoració postiva de l'organització del Certamen No s'escau  
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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 
quadrimest

re 2n 
quadrimest

re 

Form
ador
es 

ELIC 
i 

d'Im
mers

ió 

-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 colꞏlectiu...). 

  

- Al centre, hem aplicat una activitat a l'aula per nivell. 

- Els docents del centre hem manifestat un grau elevat de 
satisfacció en relació a l'aprenentatge de l'alumnat. 

  

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

Actuacions (Objectius de la 
PGA al que està vinculada) 

Temporitza
ció 

Resp
onsa
bles 

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. 
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Fitxa de seguiment de l'objectiu: Assessorar i acompanyar de forma puntual els centres en el procès d'elaboració de 
Documentació 

Actuacions (Objectius de la 
PGA al que està vinculada) 

Temporitza
ció 

Resp
onsa
bles 

Indicadors Estat Comentaris si escau  

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

Al llarg del 
curs 

CRP -S'ha rebut un suport satisfactori quan s'ha solꞏlicitat. Sí  

Assessorament puntual en 
temes relacionats amb 
planificació estratègica 

Al llarg del 
curs 

CRP -S'ha rebut un suport satisfactori quan s'ha solꞏlicitat.   

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

Actuacions (Objectius de la 
PGA al que està vinculada) 

Temporitza
ció 

Resp
onsa
bles 

Indicadors Estat Comentaris si escau 

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

Al llarg del 
curs 

CRP

- Ha participat en aquesta activitat mínim la meitat del 
centre. 

  

- S'ha rebut suport a la nostra demanda 

- Els participants han fet una valoració positiva en relació 
als aprenentatges competencials de l'alumnat. 

  

Participació en el projecte 
"STEAM"  
Obj. : 
..............................................  

Al llarg del 
curs 

- Valoració postiva de la participació. 

- S'ha rebut suport a la nostra demanda 

- Els participants han fet una valoració positiva en relació 
als aprenentatges competencials de l'alumnat. 

  

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

Al llarg del 
curs 

- S'ha realitzat una sessió de formació en claustre sobre 
Aprenentatge Cooperatiu. 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 
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Actuacions (Objectius de la 
PGA al que està vinculada) 

Temporitza
ció 

Resp
onsa
bles 

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.  Sí 

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

Sí  

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

Sí  

Comissions socials del centre 
Obj. : .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.  Sí 

- Es fa ordre del dia i acta amb els acords i compromisos. No 

- Es porta un registre de seguiment a les actuacions 
realitzades en cada alumne atès. No 

En tot cas no compartit... L'escola tenim 
un registre, ignorem si hi és per part 

dels altres agents 

- 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.  

Sí 
No s'ha fet cap solicitud 

d'asssessorament en l'elaboració dels 
PI 

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

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

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

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

Sí  

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

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

EAP
- Hem fet reunions amb les famílies conjuntament amb 
l'EAP, per orientar-les en el procés educatiu del seu fill/a, 
prioritzant les de NEE. 

Sí  

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

EAP

- 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.  Sí 

- S'ha pogut fer traspàs al centre dels continguts, recursos 
i propostes metodològiques presentats al seminari. Sí  

- En algun cas , s'ha pogut fer transferència a l'aula. Sí 

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

Actuacions (Objectius de la 
PGA al que està vinculada) 

Temporitza
ció 

Resp
onsa
bles 

Indicadors Estat Comentaris si escau  

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

5 sessions 
al llarg del 

curs 

Form
ador
es 
de 

l'ELI
C 

(Car
me 

Expó

- Hem posat en pràctica les mesures de suport i atenció 
als alumnes de l'AA.  

  

- S'han analitzat i s'han fet propostes de consolidació i/o 
millora de les UD elaborades. 

  

- Es valoren positivament per a l'aprenentatge de l'alumnat 
els recursos oferts. 
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sito i 
Mòni

ka 
Mast

) 

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

Al llarg del 
curs 

ALIC

- Hem rebut assessorament per a l'organització del recurs 
AA: espai, alumnes, horari d'atenció... 

  

- Hem rebut propostes de materials i recursos on line per a 
l'atenció de l'alumnat nouvingut.  

  

- Hem rebut orientacions i acompanyamentper a 
l'elaboració dels PI d'AA.  

  

- Els docents implicats valoren positivament per a 
l'aprenentatge de l'alumnat els recursos i orientacions 
proposades. 

  

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

Tot el curs, 
seguiment 
mensual 

ALIC

- L'horari de dedicació de l'AA es correspon amb la dotació 
obtinguda.  

  

- En les sessions de treball dels alumnes a L'AA es 
prioritza l'aprenentatge de la LLengua Catalana i de les 
estratègies comunicatives.  

  

- L'alumnat que atén l'AA reuneix els criteris normatius. 

Assessorament puntual als 
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 solꞏlicitat.  

Sí  

- Hem posat en pràctica alguns d'aquests recursos. Sí 

- Els docents implicats valoren positivament, per a 
l'aprenentatge de l'alumnat, els recursos proposats. Sí  

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

Actuacions (Objectius de la 
PGA al que està vinculada) 

Temporitza
ció 

Resp
onsa
bles 

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".  Sí  

- S'ha elaborat/actualitzat un protocol d'acollida inicial per a 
l'alumnat ajustat a la realitat del nostre centre. Sí  

- S'ha elaborat/actualitzat un protocol d'acollida inicial per a 
l'alumnat ajustat a la realitat del nostre centre. Sí  
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- S'han incorporat pràctiques orientades a millorar l'acollida 
al centre. Sí  

Taller de formació en 
Educació Intercultural, en 
mode pilotatge. 

2n 
quadrimest

re 
ALIC

- S'ha pilotat la formació amb el claustre d'un centre 
de la zona. 

  

- Índex de valoració de les sessions de formació per 
afavorir la reflexió del professorat envers l’educació 
Intercultural. Situació inicial: No s'escau Criteri 
d'acceptació: 70% 

  

-Índex de valoració de la formació per orientar 
actuacions adreçades a desenvolupar la 
competència intercultural de l’alumnat. Situació 
inicial: No s'escau Criteri d'acceptació: 70% 

  

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. Sí  

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 No s'escau  

-Aplicació dels protocols acordats pel centre. Sí  

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) 

Temporitza
ció 

Resp
onsa
bles 

Indicadors Estat Comentaris si escau  

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

Tot el curs CRP

- Valoració postiva de la formació  Sí 

- Valoració postiva de l'organització el dia de l'activitat.  Enguany no s'ha realtizat pel confinament 
- El professorat participant ha fet una valoració positiva 
de l'activitat en relació a la cohesió social i el treball en 
xarxa. 

 

Enguany no s'ha realtizat pel confinament 

Promoció de la cultura 
popular: Balls de bastons 

Tot el curs CRP
- Valoració postiva de la formació   

- Valoració postiva de l'organització el dia de l'activitat.  
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Obj. : 
............................................. 

- 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  Sí 

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

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

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

 
Enguany no s'ha realtizat pel confinament 

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

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. 

Actuacions (Objectius de la 
PGA al que està vinculada) 

Temporitza
ció 

Resp
onsa
bles 

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. 

  

- 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. 
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