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ORIENTACIONS DE MILLORA 

Es detallen totes les orientacions de millora i són el punt de partida 

de la PGAC (la diagnosi), juntament amb les propostes del Projecte 

de Direcció 2020-2024, les indicacions del Departament d’Educació i 

el context actual (Pandèmia). 



OBJECTIUS DE MILLORA 

1 
Garantir el funcionament de l’escola com a servei públic essencial a partir del pla d’organització  

del centre. 

2 Treballar les competències bàsiques del nostre alumnat en el marc de pandèmia per la Covid-19 

3 
Millorar la implementació de les TIC en tots els àmbits del centre com a eina d’aprenentatge, de 

gestió i de comunicació 

4 
Garantir la participació dels diferents sectors de la comunitat en el marc de pandèmia per la Covid-

19 

5 
Garantir el benestar de tot l’alumnat del centre en la nova organització per grups estables de 

convivència 

 



OBJECTIU 1 (1) 

1.1  Disseny i revisió d’un pla 

d’organització. 
 

1.1.1 Aprovar el pla d’organització al claustre i al consell 

escolar. 
1.1.2 Informar a tota la comunitat educativa del 
contingut del pla. 

1.1.3 Fer públic el pla a través de la pàgina web del 
centre. 

1.1.4 Revisar el contingut del pla cada cop que 
s’escaigui. 

1.2  Adequació dels espais ateses les 
indicacions del pla d’organització. 

 

1.2.1  Fer una previsió dels usos dels diferents espais i 
de les adequacions necessàries. 

1.2.2  Demanar col·laboració a l’ajuntament  per a pintar 
o sectoritzar espais. 

1.2.3  Revisar els usos dels espais i introduir canvis si 
s’escau. 

 



OBJECTIU 1 (2) 

1.3  Control en les mesures de 

seguretat i els protocols establerts. 
 

1.3.1 Nomenar a la cap d’estudis com a coordinadora 

Covid del centre. 
1.3.2  Revisar que totes les persones que intervenen en 
el centre compleixin les mesures establertes. 

1.3.3  Aplicar el protocol Covid establert cada cop que 
sigui necessari. 

1.4  Coordinació amb els diferents 

serveis relacionats amb els protocols 
Covid-19. 

1.4.1  Mantenir una comunicació contínua amb els 
gestors Covid del CAP. 

1.4.2 Establir comunicació amb el gestor Covid del 
Serveis Territorials d’Educació. 

1.4.3 Realitzar les formacions Covid del Departament 
d’Educació. 

 



OBJECTIU 2 (1) 
2.1  Preparació d’unitats didàctiques 

globalitzades en equips de cicle. 
 

2.1.1 Crear equips docents per cicles. 

2.1.2 Acordar per cicles l’estructura de les unitats 

globalitzades, relacionant-les en l’eix temàtic i el 
currículum. 

2.1.3 Programar les unitats, garantint la continuïtat 
en cas de confinament o absència del docent 

referent del grup. 

2.2 Manteniment d’unes franges per 
al treball sistemàtic. 

 

2.2.1 Reservar en l’horari de cada grup unes 
franges per al treball sistemàtic de llengua i 

matemàtiques. 

2.2.2 Identificar els continguts clau a treballar. 

2.2.3 Acordar en equips de cicle què es treballarà 
en aquestes franges. 

2.3 Participació a la Xarxa de 
Competències Bàsiques 

 

2.3.1 Formar l’equip impulsor. 

2.3.2 Participar a la primera trobada. 

2.3.3 Valorar si els pla de treball d’aquest curs és 
adequat per la situació del centre. 

2.3.4 Realitzar les trobades i tasques, si s’escau. 

 



OBJECTIU 2 (2) 

2.4 Manteniment del treball per 

projectes 

2.4.1 Reservar a l’horari unes franges per l’ABP, 

dins o fora de les unitats globalitzades. 

2.4.2 Planificar projectes cooperatius en els 
diferents grups. 

2.4.3 Dur a terme els projectes individuals. 
 

 

2.5 Propostes en cas de confinament 2.5.1 Fer VC diàries amb grups reduïts d’alumnes 

2.5.2 Seguir amb la programació d’aula 

2.5.3 Garantir almenys una VC setmanal d’anglès. 

2.5.4 Portar a terme tutories grupals o individuals 

 



OBJECTIU 3 (1) 

3.1 Millora de la infraestructura 

interna del centre. 

3.1.1 Preparar les instal·lacions perquè pugui ser 

efectiva la transformació de la connectivitat. 

3.1.2 Assegurar les adreces XTEC i l’accés a les 
diferents opcions Gsuite a tot el professorat. 

3.1.3 Dotar als docents del portàtil facilitat pel 
Departament. 

3.2 Incorporació del Classdojo a tots 

els grups estables. 
 

3.2.1 Crear els nou grups de Classdojo a partir dels 

grups estables de convivència. 

3.2.2 Revisar usuaris d’alumnes i de famílies. 

3.2.3 Incorporar els nou grups d’infantil al 
Classdojo. 

 



OBJECTIU 3 (2) 

3.3 Dinamització del Nodes (pàgina 

Web) 

3.3.1 Realitzar la formació del Departament. 

3.3.2 Dur a terme canvis per optimitzar els recursos 

de la pàgina Nodes. 

3.4 Aproximació a entorns digitals 
d’aprenentatge 

3.4.1 Participar al seminari de Cultura digital. 

3.4.2 Configurar entorn Gsuite amb domini propi. 
3.4.3 Explorar la plataforma Eix (Moodle) per 

valorar la seva idoneïtat per al nostre centre. 

 



OBJECTIU 4 
4.1 Manteniment de canals continus 

d’informació. 
 

4.1.1 Enviar butlletins informatius a les famílies de 

forma periòdica. 

4.1.2 Desar tots els butlletins (famílies) a l’apartat 
Newsletter de la pàgina Web. 

4.1.3 Enviar butlletins informatius als docents de 
forma periòdica. 

4.1.4 Desar tots els butlletins (docents) al Drive de 

l’escola. 

4.2 Implementació del pla de 
comunicació. 

4.2.1 Implementar tots els canals establerts en el 
pla. 

4.2.2 Monitoritzar el funcionament del pla. 

4.2.3 Estudiar la possible incorporació de Telegram 
o dels grups de difusió de WhatsApp per a 

comunicacions massives i instantànies. 

4.3 Col·laboració amb els òrgans de 
representació de la comunitat 

educativa 

4.3.1 Mantenir trobades periòdiques amb l’AFA. 

4.3.2 Organitzar alguna activitat conjunta amb 
l’AFA, si la situació ho permet. 

4.3.3 Obrir canals de contacte permanents amb el 

consell escolar 
4.3.4 Informar a tota la C.E. dels acords del consell 

escolar a través el web del centre. 

 



OBJECTIU 5 (1) 

5.1 Acompanyament dels infants en 

el nou grup i en la tornada a l’escola. 

5.1.1 Donar temps a l’inici de curs per situar-se en 

el nou grup. 

5.1.2 Realitzar xerrades individuals amb els infants. 

5.1.3 Dur a termes tutories amb les famílies. 

5.2 Impuls de la cohesió dins del grup 
estable. 

5.2.1 Programar activitats de cohesió de grup. 
5.2.2 Potenciar les assemblees de grup. 

5.2.3 Impulsar activitats en grups cooperatius, 

diversos. 

 



OBJECTIU 5 (2) 

5.3 Treball en equip amb l’EAP i altres 

agents en el marc d’una escola 
inclusiva. 

5.3.1 Acordar un pla de treball amb les referents 

de l’EAP i del CRP. 

5.3.2 Fer trobades periòdiques amb la nova 
referent de l’EAP, per anar creant un camí comú. 

5.3.3 Posar les bases per a la revisió del Pla 
d’atenció a al diversitat en els cursos següents. 

5.4 Consolidació del SIAL com una de 

les senyes d’identitat del centre. 

5.4.1 Reservar espais de coordinació de les tutores 

amb la referent SIAL i el CREDA. 

5.4.2 Participar com a claustre en una formació de 
Visual Thinking. 

5.4.3 Incorporar en els espais i ens les 

programacions referents gràfics i visuals. 

5.5 Actualització documents de 

centre. 

5.5.1 Acabar el projecte de convivència per a la 

seva aprovació 

5.5.2 Actualitzar les NOFC  

 



INDICADORS DE RESULTATS (1) 

Garantir el funcionament de l’escola com a servei 

públic essencial a partir del pla d’organització del 
centre. 

- Grau de satisfacció de la comunitat 

educativa (famílies, mestres i alumnes). 

Treballar les competències bàsiques del nostre 

alumnat en el marc de pandèmia per la Covid-19 

- Grau de satisfacció de la comunitat 

educativa (famílies, mestres i alumnes). 

- Índex de superació de les proves de sisè. 

- Índex d’alumnat en les franges alta i 

mitja-alta de les proves de 6è en les àrees 
instrumentals. 

Millorar la implementació de les TIC en tots els 

àmbits del centre com a eina d’aprenentatge, de 
gestió i de comunicació 

- Grau de satisfacció de la comunitat 

educativa (famílies, mestres i alumnes). 

- Índex de professorat amb portàtil del 
Departament. 

- Número de grups estables al ClassDojo. 

 



INDICADORS DE RESULTATS (2) 

Garantir la participació dels diferents sectors de la 

comunitat en el marc de pandèmia per la Covid-19 

- Grau de satisfacció de la comunitat 

educativa (famílies, mestres i alumnes). 

- Número de butlletins a famílies i 

mestres (35). 

Garantir el benestar de tot l’alumnat del centre en 
la nova organització per grups estables de 
convivència 

- Grau de satisfacció de la comunitat 
educativa (famílies, mestres i alumnes). 

- Grau de satisfacció de les famílies SIAL 

respecte a la inclusió. 

- Índex de satisfacció de la referent EAP. 

- Número de tutories amb famílies der 
cada grup. 

- Percentatge de famílies de cada grup 
que ha tingut tutoria. 

 


