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En línies generals, per a aquest curs ens plantegem fer una continuïtat del que ja s’estava 
fent el curs anterior, sobretot per poder tancar totes aquelles coses que van quedar 
pendents pel confinament i afegir alguna línia de treball nova. 

Així doncs, pel que fa a la ens hem 

proposat tres línies de treball diferenciades. 

D’una banda volem continuar treballant en la consolidació de les tres franges 
d’aprenentatge que s’han estat definint, així com en la millora dels resultats en l’àmbit 
matemàtic.  

El curs passat es van modificar els horaris per adaptar-los a aquestes franges i es van fer 
intercanvis d’experiències entre les diferents comunitats que ens van servir per tenir una 
mirada més global del que estàvem fent i detectar punts forts que cal potenciar i donar-los 
continuïtat i punts febles que ens fan reflexionar i treballar per seguir avançant. També es 
va començar la distribució de continguts de l’àmbit matemàtic per cursos que va quedar 
sense acabar. 

És per això que en els propers cursos ens agradaria seguir treballant en l’establiment 
d’una línia unificada a tota l’escola i hem decidit engegar tot aquest treball centrant-nos 
en una d’aquestes tres franges, els microespais/aprofundim i en l’àmbit matemàtic. Un 
treball que després anirem ampliant a la resta d’àmbits i d’estructures d’aprenentatge. 

La idea és dedicar estones d’investigació, formació, diàleg i treball per definir uns criteris 
que quedarien recollits en forma de protocols pel que fa al tipus d’activitats que es 
plantegen, el format d’aquestes, el paper del mestre i de l’infant, l’enfoc de l’avaluació, el 
traspàs de la informació a les famílies, etc. 

Per tal de fer-ho possible hem posat en marxa diverses actuacions: 

- Formació de centre “Gestió d’aula i projecte educatiu de centre. Cap a una 
mirada respectuosa”.  
Dimarts de 16:45 a 18:15h, tot el curs. És una formació interna. Dediquem 
aquestes hores al treball inter i intracomunitats, al debat en claustre, a la 
investigació, etc.  
Hem creat un grup impulsor format per l’Equip Pedagògic que treballa per 
preparar i organitzar les sessions de treball de la formació. De moment s’ha 
iniciat un treball de revisió i actualització de les programacions de centre i d’aula 
i es vol continuar posant l’atenció al bloc de numeració i càlcul de l’àmbit 
matemàtic per acabar definint una línia de centre respecte aquest bloc. 
 

- Participació en el Laboratori d’Innovació Educativa del Departament. Des de 
finals del curs passat formem part d’aquesta iniciativa. Comptem amb una 
facilitadora, la Pepi Torres, que ens està ajudant a engegar un Producte Mínim 
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Viable (PMV) que hem vinculat també a la concreció d’una línia d’escola pel que 
fa als microespais en l’àmbit matemàtic i que ens ajudarà a elaborar els 
protocols de l’escola. Un PMV és l’aplicació de diferents actuacions centrades en 
un aspecte, per poder analitzar i avaluar si ha estat adequat, i així després poder 
fer les millores necessàries abans de la seva implementació i fer-ho extensiu 
després a la resta d’àmbits i a la resta d’estructures organitzatives. 
Formar part del Laboratori ens demana també estar dins els Acords de 
Corresponsabilitat del Departament així com participar en la Xarxa XIEP.  
Tot això ens permetrà entre altres coses conèixer altres centres, participar en 
xerrades i debats pedagògics i fixar un compromís amb el Departament per 
entregar, aplicar, fer el seguiment i avaluar un Pla d’Actuació que persegueix la 
millora educativa del centre. 
 

- Formació de centre “L’avaluació competencial en el treball globalitzat”. Com a 
escola hem detectat l’avaluació com un punt feble en el que ens cal avançar ja 
que està estretament relacionat amb la millora dels aprenentatges. És per això 
que hem demanant aquesta formació i que ens focalitzarem en aquest aspecte 
també en el treball del Laboratori i en la formació dels dimarts. Com a escola 
aprofitarem també per fer una petita revisió del model d’informe actual. 
 

- Incorporació de les especialitats als microespais més enllà de les hores pròpies 
de l’especialitat. Aquest curs hem creat un grup Impulsor amb els especialistes 
amb l’objectiu de fer presents les especialitats a la franja de microespais. Es 
dedicaran aquestes sessions a pensar i elaborar les activitats adients perquè 
això sigui possible.  

 
- Activitats cooperatives. Durant un temps el treball cooperatiu a l’escola va tenir 

molta força i hem detectat que amb els canvis això s’ha anat perdent una mica. 
Volem intentar recuperar aquesta manera de treballar. Caldrà dedicar estones a 
parlar-ne, refrescar el que sabem i pensar la manera de tornar a incloure-ho en 
el dia a dia de l’aula. 

 
- Codocència. Volem utilitzar les hores lectives de direcció perquè els mestres 

puguin anar a fer observacions a d’altres mestres, per fer codocència, per fer 
observació dins la pròpia aula, etc. Pensem que això complementarà tot el 
treball explicat amb anterioritat permetent-nos una reflexió sobre la pràctica de 
l’aula. També volem crear un espai d’intercanvi d’experiències intra i 
intercomunitats (treball dels grups Impulsors, etc.), així com entre docents a títol 
personal (formacions que s’han fet, etc.). 
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La tercera línia de treball té a veure amb la millora de la competència lingüística en 
l’àmbit de la llengua anglesa. Durant el curs anterior es van elaborar les programacions, 
es va incorporar l’anglès a la franja de propostes de grans i microespais de mitjans i es va 
participar en la segona fase de la formació GEP.  

- Aquest curs continuarem en la tercera fase del GEP en la que hem de fer una 
valoració de la tasca realitzada durant els dos cursos de formació i continuar 
treballant en els nostres projectes GEP de manera autònoma, així com escriure 
la memòria. 
 

- També seguirem treballant en la potenciació de l’ús real de la llengua oral. 
Aquest curs el tema de l’auxiliar de conversa sembla que quedarà força aturat 
per la situació Covid, però ho tenim present per quan la situació ho permeti. 
També hem redistribuït la nostra oferta de places de pràctiques, ampliant-la en 
el cas d’alumnes de llengua anglesa i incorporant la possibilitat de que vinguin 
alumnes d’intercanvi. A més a més estem treballant en l’increment de situacions 
en què els infants hagin d’utilitzar la llengua anglesa per comunicar-se. 

 
- Una altra línia de treball és la incorporació de la llengua anglesa en el treball 

transversal tant en la franja de projectes com en la de microespais/aprofundim. 
S’estan preparant activitats en anglès de diferents àmbits (medi, matemàtiques, 
etc.) per treballar-los a les estones d’aprofundim a grans. Un cop valorem com 
està funcionant, s’intentarà fer extensiu també a la comunitat de mitjans. 
Continuarem participant en projectes internacionals eTwinning que impliquen 
l’ús de la llengua en contextos globalitzats. 

 
- Del curs passat va quedar pendent la posada en marxa de la programació a la 

Comunitat de Petits, que ja està planificada. Durant el primer trimestre 
treballarem amb les tutores per recordar els acords que s’havien pres i ajustar-
los a la situació actual i esperem engegar-lo durant el segon i tercer trimestre de 
manera més sistemàtica. 

 

En aquest apartat també volem incloure la posada en marxa de l’entorn virtual GSuite 
com a eina de treball en cas de confinament i d’apropament de la cultura digital als 
infants. 

- De moment estem seguint tots els passos necessaris per  a la seva activació, 
com la compra del domini, la creació dels correus corporatius, etc. 
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- També estem participant en dues formacions relacionades amb l’ús del 
Classroom, una més general en la què s’han apuntat aquells docents que han 
estat interessats, i una més específica de centre que és un assessorament 
personalitzat que ens permetrà adaptar el Classroom a les necessitats de 
l’escola. 

- Dins de les tutories es faran sessions amb els infants per aprendre a utilitzar-lo. 
- En el moment en que algun grup es confini també es farà una reunió amb les 

famílies per explicar-ne el seu funcionament. 

 

OBJECTIUS, INDICADORS I CRITERIS D’ÈXIT. Al final del curs volem aconseguir: 

- Tenir una participació d’un 90% del claustre en les formacions de centre. 
(L’Equip Directiu farà el seguiment de l’assistència.) 

- Redactar la memòria del grup de treball amb el recull d’actuacions fetes a la 
formació. (El responsable és el Grup Impulsor Pedagògic?). 

- Elaborar un document que concreti la línia d’escola pel que fa al bloc de 
continguts de numeració i càlcul, en funció dels acords presos. (És 
responsabilitat de l’Equip Pedagògic amb la col·laboració de tot el claustre). 

- Implementar els microespais de numeració i càlcul com a PMV a tots els nivells 
educatius.  
Indicador: Disseny de seqüències didàctiques dels microespais de numeració i càlcul. 
Grau d’aplicació: Tots els microespais de numeració i càlcul tenen una seqüència 
didàctica lligada a l’avaluació? 
Qualitat d’execució: S’està portant a terme la seqüència didàctica tal i com l’hem 
dissenyat? 
Grau d’impacte: Estem millorant l’aprenentatge de l’alumnat vers la numeració i el 
càlcul? Estem millorant la consciència de l’aprenentatge utilitzant l’avaluació 
formadora? Quin és el grau de satisfacció dels i les mestres en relació als microespais? 

- Participar activament en les activitats proposades per la xarxa XIEP. (És 
responsabilitat de l’Equip Pedagògic que fa un traspàs a la resta del claustre). 

- Elaborar i valorar els ACDE en el format que proposa el Departament. (És 
responsabilitat de l’Equip Directiu). 

- Elaborar un recull de propostes d’especialitat per als microespais/aprofundim. 
(És responsabilitat del Grup Impulsor). 

- Elaborar un recull d’idees d’activitats cooperatives que es poden fer servir a les 
diferents franges. (És responsabilitat dels Coordinadors amb la col·laboració de 
tot el claustre). 

- Revisar els instruments de recollida d’evidències d’aprenentatge i avaluació per 
adequar-los a les noves formes de treballar i garantir la consolidació dels 
aprenentatges en els infants. (És responsabilitat de l’Equip Pedagògic amb la 
col·laboració de tot el claustre) 
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- Valorar l’impacte de la codocència en la pràctica docent de l’escola. (És 
responsabilitat de l’Equip Pedagògic amb la col·laboració de tot el claustre). 

- Elaborar la memòria del GEP. (És responsabilitat del Grup Impulsor amb la 
col·laboració de l’Equip Pedagògic). 

- Fer un recull d’activitats en anglès dels diferents àmbits per treballar als 
microespais. (És responsabilitat dels especialistes d’anglès). 

- Posar en marxa la programació d’anglès a la Comunitat de Petits. (És 
responsabilitat de l’especialista d’anglès amb la col·laboració de les mestres de 
la Comunitat de Petits)  

- Utilitzar el Classroom en la dinàmica d’aprenentatge de confinament de l’escola. 
Valoració per part de docents, infants i famílies. (És responsabilitat de l’Equip 
Pedagògic amb la col·laboració de tota la comunitat). 

 

 

 

En relació amb l’objectiu de ens plantegem diverses 

actuacions per donar continuïtat al que vam plantejar el curs passat i continuar implicant 
tota la comunitat en diferents aspectes de la vida de l’escola. 

Pel que fa a la millora dels espais del centre, el curs passat es van remodelar l’espai de 
psicomotricitat de la Comunitat de Petits, es van reorganitzar les aules de mitjans i grans 
per adaptar-les als microespais/aprofundim i les estones de trobada de grup, seguint uns 
criteris estètics. Per aquest curs ens plantegem: 

- Acabar d’adequar tots els espais del centre, incloent els d’ús comú. A principi 
de curs s’ha fet la remodelació del despatx de direcció i la sala de mestres i 
quedaria pendent: Menjador petits, gimnàs, biblioteca, aula de música... També 
s’han adaptat els espais a les necessitats d’aquest curs pel que fa als grups 
estables. 
 

- Pensem que seria interessant elaborar un document que recollís els criteris 
estètics que estem tenint en compte a l’hora de reorganitzar els espais.  

 

Sobre la consolidació del projecte Patis Divertits cal dir que hem hagut de fer 
adaptacions a la proposta que hi havia per tal d’ajustar-nos a la realitat actual. Tot i això 
ens proposem seguim treballant en la línia de l’iniciat el curs passat pel que fa a: 

- Acabar de remodelar l’espai exterior de petits amb els acords que es van 
prendre el curs passat i que estaven plantejats per fer al 3r trimestre amb la 



 

6 
 

col·laboració de les famílies. A principi de curs s’ha fet la instal·lació de la caseta 
de fusta però caldria continuar treballant en tot allò que resta pendent. Cal 
valorar la manera de poder implicar les famílies donada la situació sanitària 
actual. 
 

- Fer un treball en profunditat sobre el rol dels docents com a acompanyants 
durant els espais d’aprenentatge exterior, per tal d’augmentar la sensibilització 
de l’estona d’esbarjo com un espai més d’educació. 

 
- Continuar implicant els infants en la valoració de les estones de pati, en el 

material que s’està utilitzant, en la recollida de propostes, etc. La intenció és 
continuar treballant aquest tema a través de les reunions de Portaveus. 

 

Pel que fa a l’ús de canals de comunicació família/escola i la difusió de les activitats de 
centre continuarem utilitzant el correu electrònic des de totes les tutories, l’ús de la web 
com a mitjà de difusió i interacció de la comunitat educativa. 

- Estem elaborant un document que expliqui quin és l’ús que hem de fer d’aquest 
correu per compartir-lo tant amb les persones que arriben noves al centre 
(docents o famílies) com per fer un recordatori general a l’inici del curs. 
 

- S’ha personalitzat l’agenda de la Comunitat de Grans per facilitar la comunicació 
i el traspàs d’informació a les famílies del que s’està treballant a la classe. A la 
Comunitat de Mitjans s’ha establert una dinàmica similar a través de la llibreta 
viatgera. 

 

A més a més ens plantegem iniciar dues línies de treball noves que implicarien la 
participació de tota la comunitat i que serien: 

- Revisió de les festes de l’escola. Aquest curs, donada la situació actual, hem de 
reconvertir totes les festes per tal de fer-les viables i volem comptar amb la 
participació d’infants, famílies i docents a través de diferents vies (enquestes, 
reunions de Portaveus, claustres, etc.) per tal de definir la proposta per aquest 
curs. També ens estem plantejant una revisió més general per tal d’ajustar i 
actualitzar les festes de l’escola cap a una mirada més inclusiva i respectuosa. 
És un treball de reflexió i debat que ens plantegem fer amb els docents durant el 
temps de treball de juliol i en el qual també tenim la intenció d’implicar tota la 
comunitat. 
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- Inici del projecte Escola verda. Ens plantegem anar fent petites passes per 
caminar cap a una escola més sostenible i volem que tota la comunitat participi 
aportant idees i propostes, col·laborant en les decisions preses, etc. És un tema 
que també volem tractar amb els infants a través de les reunions de Portaveus i 
amb les famílies amb la possibilitat de crear una comissió de treball mixta. 

 

A més a més aquest curs hem de treballar per tal de trobar alternatives a la participació 
de les famílies a l’escola. Això està relacionat amb altres aspectes com el de les festes o 
les reunions de famílies, però també suposa replantejar de quina manera els podem fer 
“entrar” a l’escola en el dia a dia.  

 

OBJECTIUS, INDICADORS I CRITERIS D’ÈXIT. Al final del curs volem aconseguir: 

- Adequar els espais que resten pendents. (És responsabilitat de l’Equip 
Pedagògic amb col·laboració de les Comunitats) 

- Redactar el document que recull els criteris estètics de l’escola. (És 
responsabilitat de l’Equip Pedagògic) 

- Adequar l’espai exterior de petits. (És responsabilitat del Grup Impulsor de Patis 
amb la col·laboració de la Comunitat de Petits) 

- Elaborar un document que reflecteixi els acords i les reflexions al voltant del rol 
dels docents a l’espai exterior. (És responsabilitat de l’Equip Pedagògic amb les 
aportacions del claustre) 

- Realitzar periòdicament les reunions de Portaveus per tractar els diferents 
temes plantejats. Es recolliran les actes de les reunions amb els acords. (És 
responsabilitat del Cap d’Estudis) 

- Redactar el document d’ús del correu de classe. (És responsabilitat de l’Equip 
Pedagògic) 

- Valorar el funcionament i l’adequació de l’agenda i la llibreta viatgera en el  
traspàs de les informacions a les famílies. Es farà a través d’una enquesta. (És 
responsabilitat de l’Equip Pedagògic amb la col·laboració de les respectives 
comunitats). 

- Concretar la proposta de festes per al curs 20-21 a través de reunions de 
comunitat i claustre, enquestes a les famílies i reunions de Portaveus. (És 
responsabilitat de l’Equip Pedagògic) 

- Dissenyar un nou enfocament de les festes a l’escola per implementar-lo a partir 
del curs 21-22.  
Indicador: Criteris comuns sobre les festes que volem celebrar i de quina manera volem 
fer-ho. 
Grau d’aplicació: S’han concretat les festes que es volen celebrar així com la manera en 
que es volen fer. 
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Qualitat d’execució: S’ha fet el disseny a partir de la reflexió i col·laboració de tots els 
membres de la comunitat educativa? 
Grau d’impacte: Tots els membres de la comunitat s’han sentit implicats en el procés? 
Quin és el grau de satisfacció dels diferents membres de la comunitat respecte al nou 
disseny?  

- Recull de les actuacions fetes al voltant del projecte Escola Verda. Memòria de 
la Comissió de Treball i actes de les reunions dels Portaveus amb el recull dels 
acords. (És responsabilitat la Comissió Mixta Escola Verda) 

 

 

Per tal de  ens plantegem 

actualitzar aquells documents de centre que van quedar pendents d’acabar d’actualitzar el 
curs anterior i algun altre que hem trobat molt desactualitzat (Projecte Educatiu, NOFC, 
Projecte Lingüístic, Projecte de Convivència, Pla d’Acollida). 

Aquest curs també s’ha intentat implicar el claustre en l’elaboració del Pla Anual a través 
de panells col·laboratius pel que fa a la proposta d’objectius i actuacions i no només en la 
revisió de la redacció final. Volem que el Pla Anual sigui present físicament a l’escola 
d’alguna manera i que anem actualitzant periòdicament en quin punt ens trobem, quines 
actuacions s’han aconseguit i fer la seva valoració i quines queden pendents, perquè 
esdevingui una eina de treball conscient per a tothom. 

 

OBJECTIUS, INDICADORS I CRITERIS D’ÈXIT. Al final del curs volem aconseguir: 

- Tenir els documents esmentats actualitzats. 
- Utilitzar el Pla Anual com una eina de treball conscient. 

Indicador: Ús del Pla Anual com una eina de treball conscient. 
Grau d’aplicació: S’ha definit i programat les sessions d’ús del Pla Anual. 
Qualitat d’execució: S’ha utilitzat el Pla Anual en diferents moments del curs per 
reflexionar sobre la pràctica docent? Es valora positivament la concreció de les diferents 
actuacions lligades a la temporització, les responsabilitats i l’avaluació reguladora? 
Grau d’impacte: Els mestres valoren positivament l’ús del Pla Anual com una eina de 
presa de consciència dels objectius a assolir al llarg del curs? Es valora positivament 
l’avaluació reguladora com a instrument de millora contínua? 
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Aquest curs el Departament ens demana d’incorporar al Pla Anual alguns criteris com a 
línies estratègiques durant aquest curs. Moltes d’elles ja les estem treballant de fa temps 
perquè formen part del Projecte Educatiu del centre i altres les hem començat a treballar 
arrel del confinament al març passat. Aquestes línies i la concreció d’actuacions a l’escola 
per aquest curs són: 

a) Educació i acompanyament emocional de l’alumnat. Forma part del nostre Projecte 
Educatiu. Des de l’escola se li dona molta importància sempre. Aquest curs especialment, 
donada la situació. Per això, més enllà del que ja fem sempre, les dues primeres setmanes 
de curs es va dedicar un temps de tutoria per acompanyar el procés de com va viure cada 
infant el confinament i poder fer un tancament del curs anterior. Les activitats quedaran 
recollides als diaris d’aula de cada tutoria. També ens hem plantejat ser curosos en 
l’acompanyament en moments de confinament, ja sigui individual o col·lectivament. 

b) Orientació i acció tutorial en col·laboració amb les famílies. Més enllà del que fem 
sempre, durant aquest curs volem posar especial atenció a l’orientació i acció tutorial en 
moments de confinament. És per això que es faran reunions amb les famílies el primer dia 
de confinament, durant els dies de confinament els infants tindran accessible el tutor per 
fer les consultes necessàries, es mantindrà el contacte amb les famílies a través del correu 
electrònic, etc. Per tal de fer un seguiment de l’evolució de l’infant pel que fa als 
aprenentatges però també a nivell emocional. Al final de cada confinament demanarem a 
les famílies que facin una valoració per poder ajustar-nos cada cop més a les necessitats 
de cadascú. 

c) Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes. Està en la línia del 
nostre projecte d’escola i intentem treballar des d’aquí, però tenim punts febles que cal 
anar millorant i pensem que tot el treball que farem de debat i acords en les formacions de 
centre i el Laboratori ens ajudaran a anar avançant en aquesta línia. 

d) Impuls a la cultura digital. Des de l’escola intentem que la cultura digital formi part del 
dia, utilitzant els recursos tècnics en les propostes que es fan als infants com a eines 
d’investigació i comunicació. Seguirem treballant en aquesta línia. La incorporació del 
Classroom en la dinàmica de treball ens permetrà ampliar el ventall. 

e) Atenció preferent a l’alumnat més vulnerable que ha patit la desconnexió del sistema 
educatiu durant la pandèmia. Des de les tutories es fa un seguiment acurat dels casos 
que han patit desconnexió durant la pandèmia per tal de detectar necessitats i mancances 
i poder actuar en la línia de compensar-les i equiparar amb la resta de companys de grup 
en la mida del possible. 
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f) Impuls al treball en xarxa de col·laboració entre docents i centres. Tal i com recoll el 
Pla de Formació de Centre l’escola participa als Seminaris de Secretaris, Caps d’Estudis i 
Directors de Cerdanyola  i això ens permet treballar en xarxa col·laborant amb la resta de 
centres i docents del municipi. El fet de formar part de la Xarxa XIEP amplia aquesta 
col·laboració als centres que en formen part. 


