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INTRODUCCIÓ 

 

Us presentem la nostra Programació General Anual (PGA) del curs 2020-21.  

El final de curs passat i l’inici d’aquest s’han vist condicionats per la pandèmia de coronavirus que 

afecta a tot el món.  

 

Vam passar l’estiu elaborant el Pla d’obertura de centres, que vam haver d’anar modificant a mida 

que canviaven les instruccions per part del Departament d’Educació i del Departament de Salut.  

Hem intentat adaptar-nos a totes les mesures dintre de les nostres possibilitats, amb l’ajuda de 

l’Ajuntament, i la col·laboració de les famílies.  

 

Els objectius de la PGA es basen en els del Projecte de direcció. Amb tot, aquest curs, les actuacions 

pretenen complementar les iniciades el curs passat, en tot el possible. 

 

S’han tingut en compte principalment l’educació i acompanyament emocional i l’acció tutorial, que 

troben actuacions a l’objectiu de la Millora de la cohesió social i que ja es desenvolupaven en 

anteriors Programacions generals anuals.  

També es fa especial esment a la competència d’aprendre a aprendre, que formava part des d’un 

inici com a estratègia del nostre Projecte de direcció. 

 

Finalment és un objectiu prioritari l’impuls de la cultura digital, i la xarxa de col·laboració entre 

docents, que en el nostre cas treballarem en la FIC (formació interna de centre), que, basant-se en 

el desenvolupament de l’educació inclusiva, enguany l’adaptarem a l’ EVA (entorn digital 

d’aprenentatge) 

 

Serà un curs complicat, sobretot perquè les mesures de protecció, i en especial les mascaretes, fan 

més feixuga la feina del professorat i alumnat. Amb tot i amb això la implicació i cooperació entre 

l’equip docent a la que estem acostumats en aquest centre de ben segur possibilitarà un curs exitós 

tant a nivell competencial de l’alumnat com emocional. 

 

Gabriela Huguet Esteras 

Presidenta del Consell escolar  

 
  



 

 
 

 

 

Objectiu 1: Millora dels resultats educatius (La transformació i la millora educativa) 
  

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.Programació d'actuacions per 
la millora de la fluïdesa lectora 

Durant tot el 
curs 

Coord cicle 
inicial i mitjà 

Augment de 5% en el nombre d'alumnes 
situats per sobre del percentil 50 respecte a 
l'avaluació inicial del programa Glifing 

 

1.1.2. Potenciar la 
competència oral 

1.1.2.1. Consolidació del projecte La 
Radio del Sanromà 

Durant tot el 
curs 

Tutors/es 6è 
Enquesta de valoració de l'alumnat de 6è 

 

1.1.3. Millorar la 
competència escrita 

1.1.3.1. Programació d'activitats per 
potenciar la funcionalitat de la llengua 

Durant tot el 
curs 

Equip de 
mestres 

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

 

1.1.4. Millorar la 
competència plurilingüe 

1.1.4.1. Programar activitats 
multilingües d'intercomprensió de 
totes les llengües 

Durant tot el 
curs 

CLIC Resultat comparatiu entre l'enquesta 
sociolingüística del Projecte lingüístic de 
centre de fa dos anys amb la feta aquest curs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

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 d'àmbit 
matemàtic 

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

Durant tot el 
curs 

Referent 
matemàtiques 

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

 

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

1.2.2.1. Consolidar el treball per 
projectes com a metodologia 
competencial i inclusiva 

Durant tot el 
curs 

Referent 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%. 

 

1.2.3. Impulsar les 
capacitats artístiques i 
ciutadanes 

1.2.3.1. Promoure sessions de Suport 
Vital Bàsic des de l'àrea dÈducació 
física 

Primer 
trimestre 

Mestres 
d'Educació física 

Valoració de les sessions a professorat i 
alumnat 

 

1.2.4 Transformar els 
espais per a transformar la 
pràctica educativa 

1.2.4.1 Establir la metodologia de 
Future classroom lab a CS 

Al llarg del curs Directora Resultat de la valoració dels dels 
docents sobre els canvis metodològics  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 

 
 

 

Estratègia: 1.3. Desenvolupar el 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 Coord. 
Informàtica 

Resultat de la valoració dels dels 
docents sobre els canvis metodològics  

 

1.3.2. Desplegament del 
document de la 
competència digital 

1.3.2.1. Impuls de la cultura digital: 
Desenvolupar Entorns Virtuals 
d'Aprenentatge 

Al llarg del curs Coord. 
Informàtica 

Nombre de participants en la formació 
de claustre sobre EVA: Classrooms 

 

      

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. Implementació d'un recurs 
SIEI a l'escola 

Durant el curs Cap d'estudis Resultats de la valoració dels dels 
docents sobre els canvis metodològics  

 

 1.4.1.2 Dissenyar activitats universals 
per atendre a tot l'alumnat en 
l'educació telemàtica 

Durant el curs Silvia D i Virginia 
G 

 

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

1.4.2.1 Acció tutorial i orientació amb 
les famílies 

Durant el curs Equip de 
mestres 

Resultats de la valoració dels dels 
docents sobre els canvis metodològics  

 

      

      

 
  



 

 
 

Objectiu 2: Millora de la 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 dels altres 

Durant el curs Tutor/es Valoració del 
professorat i l'alumnat 

 

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

Durant el curs Referent de 
mediació 

Valoració del 
professorat i l'alumnat 

 

2.1.3. Fomentar els valors 
democràtics i establir mecanismes de 
participació d'alumnes i famílies 

2.1.3.1. Dinamització de la figura del 
pare/mare delegat/a de classe 

Durant el curs Directora Dades penjades al 
Drive 

 

2.1.3.2. Promocionar un referent de 
coeducació en el Consell escolar 

Primer trimestre Presidenta CE Certificat d'assistència 
a la formació 

 

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 

Durant el curs Directora Dates de les reunions 
de COS 

 

2.1.4.2. Seguiment de l'absentisme Final de cada 
trimestre 

Directora Reducció d'un 0,5% de 
l'absentisme a la 
Primària 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

Estratègia: 2.2. Consolidar els instruments d'autonomia de centre orientats a l'èxit i l'excel·lències educatives  

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de 
millora 

2.2.1. Revisar i actualitzar documents 
de centre 

2.2.1.1. Actualització de documents Al llarg del curs Equip directiu Documents actualitzats  

      

Estratègia: 2.3 . Projectar una bona imatge del centre per difondre el Projecte educatiu  

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de 
millora 

2.3.1. Establir mecanismes de difusió 
de les activitats de centre 

2.3.1.1 Potenciar la participació en 
xarxes socials 

Durant el curs Referents de 
xarxes de centre 

Nombre de seguidors a 
l'instagram de l'escola 

 

      

      

      

 
  



 

 
 

 

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 

Equip Erasmus Resultat de la valoració dels dels docents 
sobre els canvis metodològics  

 

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

Al llarg del 
curs 

Equip Erasmus  

3.1.2. Potenciar la 
motivació i la comunicació 
en llengües estrangeres 

3.1.2.1. Promoció de l'ús de la 
plataforma eTwinning  

Al llarg del 
curs 

Equip Erasmus Enquesta de satisfacció de l'alumnat de CS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

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 

Especialistes 
d'Anglès 

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

 

3.2.2. Implementar àrees 
no lingüístiques en anglès 

3.2.2.1. Consolidar la plàstica en 
anglès 

Al llarg del 
curs 

Mestres AICLE Millora de l'índex de l'alumnat que supera les 
proves de la comprensió oral en llengua 
anglesa en un 5%, partint dels resultats del 
curs 18-19  

 

3.2.3. Potenciar 
metodologies innovadores 
i competencials 

3.2.3.1. Impulsar el 
PeerLearning (aprenentatge 
entre iguals) 

Al llarg del curs Especialistes 
d'Anglès Resultat de la valoració dels dels docents 

sobre els canvis metodològics  
  

 
  



 

 
 

Objectiu 1: Millora dels resultats educatius 
     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.1.1.1.Programació d'actuacions per la millora de la fluïdesa lectora 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
Establiment sessions per 
treballar amb el prorama 
Glifing a CI i 3r 

Durant tot el curs Coordiinadores de 
cicle inicial i mitjà 

Augment de 5% en el nombre 
d'alumnes situats per sobre del 
percentil 50 respecte a l'avaluació 
inicial del programa Glifing 

Potenciarem l'ús del Glifing com a 
entrenament de lectura  

Dur a terme racons de llengua 
per potenciar l'aprenentatge 
inicial de la lectura i la 
consciència fonològica 

Durant tot el curs Coordiinadores de 
cicle inicial i mitjà 

Nombre de sessions setmanals 
programades amb racons de llengua 

Es programaran /dissenyaran racons 
segons els acords de l'aprenentage inicial 
de la lectura (Impuls de la Lectura) 

Valoracions  
Propostes de millora  
     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.1.2.1. Consolidació del projecte La Radio del Sanromà 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
Elaboració dels programes de 
ràdio en grup cooperatius 

Durant tot el curs Tutors/es 6è Nombre de gravacions penjades al 
web de l'escola 

Es fa un racó a l'aula per tenir un banc de 
recursos que nodreixin l'escaleta del 
programa 

Gravació de les exposicions i 
difusió via web 

Durant tot el curs Tutors/es 6è Un cop gravats els programes de ràdio es 
pengen en el web de l'escola perquè tots els 
cursos puquin escoltar-les al llarg del dia, 
així treballar la comprensió oral 

Valoracions  
Propostes de millora  
     



 

 
 

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.1.3.1. Programació d'activitats per potenciar la funcionalitat de la llengua 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
Redacció per part de l'alumnat 
dels comunicats senzills a les 
famílies mitjançant la llibreta 
missatgera 

Durant tot el curs Equip de mestres Nombre de comunicats a les famílies 
escrits pels infants 

 

Publicació al web textos, 
notícies, entrevistes, 
reportatges escrites per 
l'alumnat sobre el dia a dia a 
l'escola 

Durant tot el curs Equip de mestres Nombre de escrits publicats al web  

Participació amb el Nou9 dels 
més petits enviant cartes al 
director 

Durant tot el curs Equip de mestres Nombre de cartes publicades al 
9NOU 

 

Valoracions  
Propostes de millora  
     

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

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
Learn words in partner 
languages: Jugar amb 
paraules en diferents idiomes 
amb els nostres socis GIANTs 
(en polonès, grec, txec i finès) 

Durant tot el curs CLIC Nombre d'activitats penjades a la web  

Valoracions  
Propostes de millora  
 



 

 
 

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 del projecte 
Innovamat com a metodologia 
manipulativa, competencial i 
inclusiva 

Durant tot el curs Tutors/es Valoració del professorat Valoració del projecte per part del 
professorat en claustre a final de curs 

Fer seguiment de l'alumnat 
que treballa l'App innovamat 
des de casa i facilitar les eines 
digitals necessàries en cas de 
necessitat 

Primer trimestre Tutors/es Percentage d'alumnat que utilitza 
l'app més d'un cop a la setmana per 
sobre del 60% 

Informe d'Innnovamat que expliciti l'ús de la 
plataforma i resultats 

Valoracions  
Propostes de millora  
     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.2.2.1. Consolidar el treball per projectes com a metodologia competencial i inclusiva 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
Publicació /difusió de 
projectes de medi realitzat 

Durant el curs Tutors/es Nombre de projectes publicats a la 
web 

 

Realització del PCC de medi 
amb les programacions dels 
projectes  

Durant el curs Cap d'estudis Document amb acords  

Valoracions  
Propostes de millora  
  

 
 
 
 
 

   



 

 
 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.2.3.1. Promoure sessions de Suport Vital Bàsic des de l'àrea dÈducació física 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
Activitats a la setmana de 
SVB de P3 a 6è 

Segon trimestre Jessica Programació, fotos i memòria  

Valoracions  
Propostes de millora  
 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.2.4.1 Establir la metodologia de Future classroom lab a CS 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
Formació de professorat  Al llarg del curs Coord. Informàtica Certificat d'assistència  

Estudi de la viabilitat de portar 
a terme aquesta metodologia 
a CS 

Al llarg del curs Coord. Informàtica Dates de les reunions. Actes En reunions de cicle amb ED es traspassa 
la informació de la formació i s'estudia la 
viabilitat d'aplicar aquesta metodologia al 
CS 

Valoracions  
Propostes de millora  
     

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

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
Desenvolupament d'una 
programació vertical de 
robòtica 

Al llarg del curs Coordinador Informàtic Document de la programació Es redactarà les programacions que 
s'integraran dins de l'horari escolar 

Valoracions  
Propostes de millora  
Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.3.2.1. Impuls de la cultura digital: Desenvolupar Entorns Virtuals d'Aprenentatge 



 

 
 

 Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
Integració de GSuite dins del 
domini: escolasanroma.cat 

Inici de curs Coordinador informàtic El domini:@escolasanroma.cat  

Formació de 2 mestres 
referents com administradors 
del sistema 

Primer trimestre Coordinador informàtic 
+ mestre encarregat 
de web 

Certificat d'assistència a la formació  

Formació del claustre en l'eina 
Google Classroom 

Inici de curs Equip directiu Nombre de mestres participants a la 
formació 

 
Creació de Classrooms com a 
entorns virtuals 
d'aprenentatge 

Primer trimestre Equip de mestres Nombre d'aules creades  

Manteniment i ampliació dels 
Google Sites de cicles 

Durant tot el curs Equip de mestres Valoració del recurs per part dels 
docents  

Seguirem afegint recursos als Googles Sites 
creats durant el confinament com a eina 
d'ampliació i estimulació de l'aprenentatge 
de manera autònoma 

Desplegament de les 
polítiques de privacitat 

Inici de curs Coordinador informàtic Document d'autorització Actualitzacions de les autoritzacions a les 
famílies i permisos a usuaris 

Bretxa digital: abordar les 
necessitats digitals de 
l'alumnat de l'escola 

Durant el curs Eduip directiu Nombre d'ordinadors sol.licitats a 
l'ordinador i/o prestats 

Detecció de les necessitats en recursos 
digitals de l'alumnat, petició al departament 
de dispositius i préstec de material del 
centre a les famílies amb necessitat 

Adquisició de maquinàri TIC Durant el curs Secretària Nombre de maquinari adquirit Aquisició d'ordinadors, tablets, webcam.. 

Valoracions  
Propostes de millora  
 



 

 
 

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.4.1.1. Implementació d'un recurs SIEI a l'escola 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
Coordinació EAP Al llarg del curs CAD Actes de les reunions (Drive de les 

actuacions) 
 

Formació Nova SIEI Primer trimestre MESI + ED+ Personal 
de suport + 
coordinadores de cicle 
+ tutores 

Percentatge d'assistència del 85% de 
sessions cada mestre 

 

Organització dels recursos 
humans 

Inici de curs Cap d'estudis Horaris  

Valoracions  
Propostes de millora  
 
 
 
 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.4.1.2 Dissenyar activitats universals per atendre a tot l'alumnat en l'educació telemàtica 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
Consolidar les Capses 
d’aprenentatge a tota la 
Primària 

Al llarg del curs Tutors/es Valoració del professorat  

FIC disseny d'activitats 
inclusives en Entorns Virtuals 
d'Aprenentatge (EVA) 

Al llarg del curs Silvia D i Virginia G Assistència del 90% del professorat  

Valoracions  
Propostes de millora  
 



 

 
 

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.4.2.1 Acció tutorial i orientació amb les famílies 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
Reunions abans de començar 
el curs 

Principis de 
setembre 

Equip de mestres Calendari Reunions telemàtiques gravades per explicar el 
pla d'obertura de centre, garantint que totes les 
famílies estiguin ben informades 

Reunions a mitjans de primer 
trimestre 

Octubre-
novembre 

Equip de mestres Calendari Reunions telemàtiques per explicar la part 
pedagògica del curs 

Entrevistes amb les famíllies Al llarg del curs Tutors /es Registre d'entrevistes Reunions telemàtiques amb totes les famílies per 
fer un seguiment emocional i acadèmic de 
l'alumnat 

Entrevistes individuals amb 
l'alumnat 

Al llarg del curs Tutors /es registre d'entrevistes Setmanalment cada tutor té una sessió dedicada 
a escoltar i parlar amb l'alumnat per tal 
d'acompanyar-lo en el seu procés de creixement 
tant acadèmicament com emocionalment 

Programació d'activitats de 
cohesió de grup, autoestima, 
resolució de conflictes, ... 

Al llarg del curs Equip de mestres Valoració del professorat i de 
l'alumnat 

 

Valoracions  
Propostes de millora  
 
  



 

 
 

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 dels altres 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
Dur a terme activitats per la 
identificació de les emocions  

Al llarg del curs Equip de mestres Valoració del 
professorat 

En cicle s'acorden activitats que es poden dur a teme per rebre 
l'alumnat després del llarg període sense venir a l'escola, a on 
l'alumnat pugui expressar com s'ha sentit i com es sent. 

Creació d'un racó de la calma a 
l'aula per visualitzar les 
emocions diàriament 

A inici de curs Equip de mestres Valoració de 
l'alumnat 

Cada tutor/a destinarà un espai a l'aula a on l'alumnat pugui 
expressar com se sent cada dia 

Valoracions  
Propostes de millora  
     

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

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
2 Sessions de formació 
recodatori a cada grup de 6è per 
refrescar els conceptes de la 
mediació 

Primer trimestre Referent de 
mediació 

Dates de la 
formació 

 

Elaborar tutorials en treball 
cooperatiu per donar a conèixer 
la mediació a la resta de 
l'alumnat 

Primer trimestre Referent de 
mediació 

Video-tutorial  

Elaborar un projecte d'innovació 
sobre mediació escolar 

Durant tot el curs Referent de 
mediació 

Document  

Valoracions  
Propostes de millora  



 

 
 

 
 
 

    

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  2.1.3.1. Dinamització de la figura del pare/mare delegat/a de classe 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
Recollida de dades dels 
pares/mars delegades per poder 
contactar-hi ràpidament 

A inici de curs Directora Dades penjades al 
Drive 

 

Promoció dels delegats/des de 
classe per tal que tinguin els 
contactes  

A inici de curs Cap de delegades Grups de whats Cal garantir que totes les famílies estan en els grups de whats 
app per tal que qualsevol informació d'interès els pugui arribar a 
tothom 

Valoracions  
Propostes de millora  
 
 
 

    

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  2.1.3.2. Promocionar un referent de coeducació en el Consell escolar 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
Possibilitar la formació de la 
persona referent de coeducació 
del Consell escolar 

Primer trimestre Presidenta del CE Certificat 
d'assistència a la 
formació 

 

Valoracions  
Propostes de millora  
  



 

 
 

 
 
 
 

    

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

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
Establiment de les reunions de la COS Al llarg del curs Directora Dates de les reunions. 

Actes 
 

Coordinació periòdica entre l'educador de carrer i la 
nostra referent de mediació 

Al llarg del curs Referent Mediació Nombre de reunions i 
dates 

 

Valoracions  
Propostes de millora  
 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  2.1.4.2. Seguiment de l'absentisme 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
Establiment de reunions de claustre amb l'ordre del 
dia de l'absentisme del trimestre anterior 

Final de cada 
trimestre 

Directora Actes de les reunions  

Valoracions  
Propostes de millora  
     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  2.2.1.1. Actualització de documents 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
Revisar i actualitzar documents de centre com PEC, 
NOFC, Pla Diversitat 

Al llarg del curs Equip directiu Documents  

Valoracions  
Propostes de millora  



 

 
 

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  2.3.1.1 Potenciar la participació en xarxes socials 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
Continuar fomentant la difusió de les activitats 
d'aprenentatge que es fan al centre mitjançant 
instagram 

Al llarg del curs Referents de xarxes de 
centre 

Nombre de seguidors a 
l'instagram de l'escola 

 

Valoracions  
Propostes de millora  
 

  



 

 
 

             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/Comentaris 

Presentació al SEPIE del 
projecte KA1 sobre apss: WALK 

Inici Curs Sònia León i Sílvia 
Díaz 

Document del Projecte 
KA1: WALK 

 

Formació KA1  2 sessions: 
novembre i març 

Sònia León i Sílvia 
Díaz 

Assistència al 90% de 
les sessions de formació 

 

Valoracions  
Propostes de millora  
 

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

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
Solicitud d'un allargament del 
projecte donades les 
circumstàncies COVID 

Inici Curs Coord Erasmus Document de la 
concessió 

 

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

Al llarg del curs Equip Erasmus Totes les activitats estan 
penjades a la web del 
projecte ourerasmus.eu 

 

Valoracions  
Propostes de millora  
 
 
 



 

 
 

 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  3.1.2.1. Promoció de l'ús de la plataforma eTwinning  

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
Incentivar el professorat per tal 
que participin en el projectes 
GIANTS 2 a través de la 
plataforma eTwinning 

Al llarg del curs Equip Erasmus Participació del 65% del 
professorat en 1 projecte 
eTwinning cada aula  

 

Valoracions  
Propostes de millora  
 

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

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
Elaborar programacions 
interrelacionades amb l'àrea dde 
medi a CM i CS 

Al llarg del curs Especialistes 
d'Anglès 

! unitat didàctica CLIC 
cada trimestre 

 

Dissenyar racons de les unitats 
didàctiques 

Al llarg del curs Especialistes 
d'Anglès 

Valoració de l'alumnat Fomentar l'aprenentatge autonòm en les sessions 
d'anglès a través de racons de les quatre habilitats de la 
llengua: listening, writing, reading, speal¡king i a fegri un 
racó de TAC 

Valoracions  
Propostes de millora  



 

 
 

 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  3.2.2.1. Consolidar la plàstica en anglès 
Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
Unificar el lèxic i les estructures 
gramaticals en les sessions de 
plàstica en anglés 

Al llarg del curs Mestres AICLE Document amb el lèxic i 
estructures acordades 

 

Valoracions  
Propostes de millora  
 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  3.2.3.1. Impulsar el PeerLearning (aprenentatge entre iguals) 
Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
Dur a terme activitats de treball 
cooperatiu en les sessions 
d'anglès 

Al llarg del curs Especialistes 
d'Anglès 

Mínim una activitat peer 
learning per unitat 
didàctica 

 

Promocionar les co-avaluacions i 
autoavaluacions a CM i CS 

Al llarg del curs Especialistes 
d'Anglès 

Mínim de 2 co-
avaluacions per 
trimestre 

 

Valoracions  
Propostes de millora  
 

 
  



 

 
 

Carta de serveis del Servei Educatiu del Vallès Oriental III 

OBJECTIU: La transformació i la millora educativa     

Línies estratègiques:    

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

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

Grau de 
satisfacció 

del "SÍ" 
Comentaris 

si escau 

Suport del projecte de ràdio de zona 
*Obj. :  

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

   

Acompanyament del seminari de 
Cultura Digital NOU  Tot el curs CRP 

-S'ha rebut un suport satisfactori    

- La informació treballada al 
seminari ha arribat a la direcció    

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

Actuacions (Objectius de la PGA al que 
està vinculada) Prioritat 

Temporització Responsables Indicadors Valoració 
Grau de 

satisfacció 
del "SÍ" 

Comentaris 
si escau 

Assesorament, suport i seguiment de la 
formació permanent del professorat en 
centre. 
A150050529 Pla d'Educació Digital de 
Catalunya - assessoria mentoritzada 
*Obj.  

 Durant la 
formació CRP 

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

   

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

   



 

 
 

 -S'ha fet difusió dels resultats de la 
formació.SEMINOU    

Assesorament, suport i seguiment de la 
formació permanent del professorat en 
centre. 
A150431A15 Inclusió i Competències 
en l’EVA de centre 
*Obj.  

Alta Al llarg del 
curs CRP-EAP 

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

   

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

   

-S'ha fet difusió dels resultats de la 
formació.SEMINOU    

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

 Al llarg del 
curs EAP 

-S'ha rebut un suport satisfactori 
   

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

   

Mentorització de la transformació digital 
*Obj. :  

 Al llarg del 
curs CRP 

- Es valora positivament la 
mentorització duta a terme per part 
del CRP  

   

Assessorament/acompanyament als 
centres en els EVA NOU 
*Obj. :  

 Al llarg del 
curs CRP 

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

   

Assessorament/acompanyament als centres 
en treball emocional NOU 
*Obj. :  

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

satisfactori 

   

4.Estructurar un sistema de xarxes de treball i d'aprenentatge entre els centres per tal de 
compartir objectius, recursos, capacitats i posar en valor pràctiques d'èxit educatiu a tots 
els centres del país i impulsar una política educativa centrada en sumar esforços, que 
garanteixi l'aprenentatge entre iguals i elimini qualsevol competència entre centres 

   

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

Grau de 
satisfacció 

del "SÍ" 
Comentaris 

si escau 



 

 
 

Assesorament, suport i seguiment de la 
formació de la Xarxa de Competències 
Bàsiques  
*Obj. : 

 

Durant la 
formació CRP 

- Es valora positivament 
l'acompanyament dut a terme per 
part del CRP     
- S'ha asssolit l'objectiu de la 
formació segons està recollit a la 
PGA.    

- S'ha completat el full de ruta amb 
els acords i planificacions de les 
actuacions a realitzar en els propers 
cursos.    

Acompanyament als seminaris de 
Primària-Secundària 

Alta Tot el curs 

CRP-EAP 
-S'ha rebut un suport satisfactori 

   

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.  
   

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

   

Acompanyament de la Xarxa C.LIC 

Mitjana Tot el curs 

LIC 
-S'ha rebut un suport satisfactori 

   

- La informació treballada al 
seminari ha arribat a la direcció 

   

Suport a la X-Art 
 Tot el curs 

CRP 
-S'ha rebut un suport satisfactori 

   

Suport al Fòrum de Treballs de 
Recerca  Tot el curs 

CRP 
-S'ha rebut un suport satisfactori 

   

5.Generar les condicions necessàries per assegurar la inclusió i combatre la segregació 
amb l'objectiu de garantir el dret a l'educació en igualtat d'oportunitats i eliminar 
radicalment tot tipus de violència. 

   



 

 
 

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

Grau de 
satisfacció 

del "SÍ" 
Comentaris 

si escau 

Comissió d'Atenció a la Diversitat 
(CAD)  
*Obj. : Promoure, impulsar i donar 
suport a les iniciatives d’inclusió 
escolar. 

Alta 
Al llarg del 

curs EAP 

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

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

   

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

   

Comissions socials del centre (COS)  
*Obj. :  

Alta 
Al llarg del 

curs EAP 

-S'han fet les Comissions Socials 
planificades.     

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

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

   

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

Assessorament i seguiment dels PI 
*Obj. : 

Alta 
Al llarg del 

curs EAP- ALIC 

- El centre ha elaborat els PI 
prescriptius i s'han anat revisant al 
llarg del curs amb assessorament 
puntual per part de l'EAP/ALIC.  

   

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

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

Al llarg del 
curs EAP 

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

  
 

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

  
 



 

 
 

Seguiment de l'alumnat amb NESE al 
llarg de la seva escolarització.  
*Obj. : Dur a terme, conjuntament amb 
la resta d’implicats, un procés continuat 
i sistemàtic de revisió i millora de les 
actuacions adreçades a un/alumne/a a 
partir de la seva avaluació 
psicopedagògica Alta 

Al llarg del 
curs EAP 

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

  
 

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

  

 

Assessorament, acompanyament i 
orientació a les famílies de l'alumnat 
amb NESE i NEE, creant espais de 
trobada periòdica.  
*Obj. : Acompanyar a les famílies de 
l'alumnat NESE i NEE al llarg de la 
seva escolarització, actuant com a  
referent a llarg termini en l’àmbit 
educatiu i en la coordinació amb els 
altres àmbits (social, clínic...). Alta 

Al llarg del 
curs EAP 

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

  

 

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

5 sessions al 
llarg del curs 

Formadors 
de l'Equip 
LIC MVO 

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

  
 

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

  
 

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

  
 

Assessorament sistemàtic als docents 
que atenen alumnat nouvingut i  

Al llarg del 
curs segons ALIC 

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

  
 



 

 
 

disposen d'AA  
*Obj. :  

calendari 
pactat 

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

  
 

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

  
 

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

  
 

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

- S'ha rebut assessorament de 
recursos on line, materials i 
orientacions per a l'atenció de 
l'alumnat nouvingut en els casos en 
què ho hem sol·licitat.  

  

 

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

  
 

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

  
 

Seminari adreçat als C.LIC sobre 
l'atenció a l'alumnat nouvingut quan no 
es disposa d'AA: orientacions i 
seguiment. 
*Obj. :  Mitjana 

5 sesions al 
llarg del curs ALIC 

-El C.LIC manifesta que 
l'assessorament rebut els ha 
estat útil per a la seva pràctica 
docent. 

  

 
-S'ha organitzat una estructura 
interna de centre amb el C.LIc 
com a referent i un rebost de 
materials de suport compartits. 

  

 

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

Tot el curs 
CRP 

- S'ha realitzat una sessió de 
formació en claustre sobre 
Aprenentatge Cooperatiu. A 
demanda. 

   

Orientació en l'elaboració del Pla 
d'acollida, sota demanda 
*Obj. :   Tot el curs ALIC 

-S'ha rebut un suport satisfactori.    



 

 
 

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

   

Acompanyament per a la definició, 
reflexió i sensibilització al voltant dels 
aspectes que tenen a veure amb 
l’educació Intercultural i elaboració de 
recursos i activitats per aplicar a l’aula. 
*Obj. :   Tot el curs  ELIC MVO 

-El centre ha establert acords que 
s’han reflectit en el Projecte de 
Convivència. 

   

Detecció dels alumnes amb situació 
d'absentisme i/o abandonament  
*Obj. : Col·laborar en la implementació 
d'indicadors de risc per a la detecció 
(Fitxa de la Comissió Social).  Tot el curs EAP 

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

-S'han aplicat els protocols 
acordats.    

Suport en el projecte "La ciència en 
primera persona"  

primer i segon 
trimestre CRP 

-S'ha rebut un suport satisfactori 
   

Assessorament/acompanyament a les 
noves SIEIs de la zona NOU 
*Obj. :  Alta Tot el curs EAP 

-S'ha rebut un suport satisfactori 
   

7 Desplegar un model educatiu que reforci la participació activa de les famílies en 
l'educació dels seus fills, la corresponsabilitat dels ajuntaments amb l'Administració 
educativa i la interconnexió amb l'entorn, capaç de donar resposta comunitària als reptes 
educatius. 

   

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

Grau de 
satisfacció 

del "SÍ" 
Comentaris 

si escau 



 

 
 

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

 Tot el 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 que participa 
directament en les diferents 
actuacions del PEE, valoren 
positivament els recursos i les 
dinàmiques en relació amb l'èxit 
escolar. 

   

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

   

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

   

Suport en el treball del Servei 
Comunitari  
Obj. :  

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

- La informació treballada al 
seminari ha arribat a la direcció 

   

8 Consolidar el model lingüístic del país, potenciant la llengua catalana com a vehicular 
dins un projecte plurilingüe i intercultural. ")    

Actuacions (Objectius de la PGA al que 
està vinculada) Prioritat 

Temporització Responsables Indicadors Valoració 
Grau de 

satisfacció 
del "SÍ" 

Comentaris 
si escau 



 

 
 

Suport per participar en projectes de 
llengües estrangeres.  
Obj. :  Tot el curs 

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

   

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

Tot el curs LIC/CRP 

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

   

Assessorar i formar els equips docents 
en la presa decisions i l’aplicació de 
metodologies d’acompanyament de 
l’aprenentatge de la lectura, amb un 
enfocament competencial. Programa 
ILEC. 
Obj. :  

Al llarg del 
curs, segons 
el calendari 

acordat. 

LIC 
-S’han realitzat almenys 3 
sessions d’acompanyament. 

   

-L'acompanyament ha facilitat 
l'assoliment dels objectius 
previstos. 

   

Assessorar i formar els equips docents 
en la presa decisions i l’aplicació de 
metodologies d’acompanyament de 
l’aprenentatge de l’escriptura, amb un 
enfocament competencial. Programa 
Ara Escric. 
Obj. :  

Segon 
quadrimestre 

Equip LIC 
MVO 

-El professorat que hi ha assistit 
valora que l'assessorament 
rebut els ha estat útil per a la 
seva pràctica docent.  

   

-S'ha fet transferència al 
Claustre o a la Direcció dels 
aspectes considerats com a més 
interessants. 

   

Participació en concursos relacionats 
en les competències lingüístiques: Jocs 
Florals.  Alta 

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

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

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



 

 
 

Suport a les biblioteques escolars 
sota demanda.  
Obj. : 

 Segon 
trimestre CRP - S'ha rebut un suport satisfactori    

9. Estendre la innovació en el procés d'ensenyament i aprenentatge, amb base científica, i 
amb l'impuls de la cultura avaluadora, com a motor de millora i de transformació 
educativa. 

   

Actuacions (Objectius de la PGA al que 
està vinculada) Prioritat 

Temporització Responsables Indicadors Valoració 
Grau de 

satisfacció 
del "SÍ" 

Comentaris 
si escau 

Suport al Robotseny Robots 
Obj. : Alta segon i tercer 

trimestre CRP 
-S'ha rebut un suport satisfactori  

   

Suport al Robotseny Fira Científica 
Obj. : Alta segon i tercer 

trimestre CRP 
-S'ha rebut un suport satisfactori  

   

Suport al projecte de Robòtica 
Cardedeu-Cànoves 
Obj. : 

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

   

Suport al Montquímic 
Obj. :  primer i segon 

trimestre CRP 
-S'ha rebut un suport satisfactori  

   

Suport al projecte de SVB 
Obj. : Alta Tot el curs CRP 

-S'ha rebut un suport satisfactori  
   

Suport al projecte d'Innovació 
Obj. : Alta Tot el curs CRP 

-S'ha rebut un suport satisfactori  
   

 
  



 

 
 

 

 


