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A. OBJECTIUS GENERALS ANUALS DEL CENTRE

OBJECTIUS DE L’ÀMBIT PEDAGÒGIC I ACADÈMIC

A.1  Objectiu  estratègic:  Avançar  en  la  millora  del  rendiment  acadèmic  de  tots  els
alumnes en l’adquisició de les competències bàsiques

A.1.1 Objectiu anual: Millorar l’ús del lèxic en l’expressió oral

Activitats
 Suport específic de lectura al cicle inicial i a 3r, per anar incrementant la velocitat i la comprensió lectores.
 Incorporar activitats en llengua anglesa a l’educació infantil: rutines un dia a la setmana, ambients específics...
 Sistematització del treball de la lectura en veu alta ja sigui individual tant per part del tutor/a com de l’alumnat, la 

lectura en grup, lectura en parelles... (en qualsevol de les tres llengües)

Indicadors Valor
Taxa d’alumnat que supera la velocitat lectora a 1r (70 paraules per minut) 40%
Taxa d’alumnat que supera la velocitat lectora a 2n (80 paraules per minut) 24%
Taxa d’alumnat que supera la velocitat lectora a 3r (90 paraules per minut) 72%
Taxa d’alumnat que supera l’expressió oral en les proves internes: castellà 4t 64%
Taxa d’alumnat que supera l’expressió oral en les proves internes: castellà 5è 53%
Taxa d’alumnat que supera l’expressió oral en les proves internes: anglès 6è 34%

A.1.2 Objectiu anual: Consolidar les millores en expressió escrita

Activitats
 Treball de l’expressió escrita des del cicle inicial basat en el coneixement de les pautes i criteris de correcció 

(rúbriques per part del tutor/a i/o elaborades per l’alumnat).
 Autoavaluació (CM i CS) de les produccions escrites a partir de la consulta dels mitjans disponibles: diccionaris a 

l’aula, xarxa virtual, llibres de consulta...

Indicadors Valor

Taxa d’alumnes en la franja alta del bloc de l’expressió escrita en les CCBB 6è - català
2017-18

23%
2018-19

15%

Taxa d’alumnes en la franja alta del bloc de l’expressió escrita en les CCBB 6è - castellà
2017-18

31%
2018-19

12%

Taxa d’alumnes en la franja alta del bloc de l’expressió escrita en les CCBB 6è - anglès
2017-18

36%
2018-19

39%

Taxa d’alumnat en la franja alta de l’avaluació del lèxic en les proves internes: català 3r
2017-18

62%
2018-19

17%

Taxa d’alumnat en la franja alta de l’avaluació del lèxic en les proves internes: castellà 3r
2017-18

70%
2018-19

38%

Taxa d’alumnat en la franja alta de l’avaluació del lèxic en les proves internes: català 4t
2017-18

37%
2018-19

46%

Taxa d’alumnat en la franja alta de l’avaluació del lèxic en les proves internes: català 5è
2017-18

13%
2018-19

30%

Taxa d’alumnat en la franja alta de l’avaluació del lèxic en les proves internes: català 6è
2017-18

70%
2018-19

28%

Taxa d’alumnat en la franja alta de l’avaluació del lèxic en les proves internes: castellà 6è
2017-18

66%
2018-19

15%

A.1.3  Objectiu  anual:  Millorar  l’agilitat  en  el  càlcul  mental  (operacions  en  dos  minuts,
problemes del Quinzet...)

Activitats
 Treball sistemàtic de càlcul ràpid a partir de diferents estratègies: problemes del Quinzet, operacions en 2 

minuts, càlcul de situacions concretes quotidianes...
 Sistematització del treball amb les làmines d’estimació i els problemes divertits a l’educació infantil (P4-P5).
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 Incorporació d’activitats de càlcul mental en els ambients (EI i EI-CI).

Indicadors Valor
Taxa d’alumnat en la franja alta (de 7 a 10 encerts) en els problemes del Quinzet: 1r 2017-18

68%
2018-19

57%

Taxa d’alumnat en la franja alta (de 7 a 10 encerts) en els problemes del Quinzet: 2n 2017-18

100%
2018-19

56%

Taxa d’alumnat en la franja alta (de 7 a 10 encerts) en els problemes del Quinzet: 3r 2017-18

39%
2018-19

76%

Taxa d’alumnat en la franja alta (de 7 a 10 encerts) en els problemes del Quinzet: 4t 2017-18

77%
2018-19

51%

Taxa d’alumnat en la franja alta (de 7 a 10 encerts) en els problemes del Quinzet: 5è 2017-18

66%
2018-19

43%

Taxa d’alumnat en la franja alta (de 7 a 10 encerts) en els problemes del Quinzet: 6è 2017-18

43%
2018-19

40%

Taxa d’alumnat en la franja alta del bloc de numeració i càlcul en les proves de CCBB (6è) 2017-18

42%
2018-19

28%

A.1.4 Objectiu anual: Millorar l’atenció i la memòria visuals i el domini de l’espai i la mesura

Activitats
 Sistematització d’activitats en relació a l’atenció i memòria visuals.
 Sistematització d’activitats competencials en relació a l’espai, la forma i la mesura (geometria).

Indicadors Valor
Taxa d’alumnat en la franja alta del bloc d’espai, mesura i representació gràfica en les CCBB – 
6è

2017-18

30%
2018-19

33%

A.2  Objectiu  estratègic:  Implementar  pràctiques  innovadores  en  el  procés
d’ensenyament  /  aprenentatge  i  participar  en  els  projectes  d’innovació  educativa i
consolidar les que ja s’apliquen

Objectiu anual: Implementació del projecte #aquíproubullying

Activitats
 Xerrada a les famílies en iniciar el curs, sobre els conceptes d’assetjament i ciberassetjament (sensibilització 

programa #aquíproubullying).
 Formació dels «Equips x la convivència» en el CS (activitats didàctiques del programa) durant el 1r trimestre.
 Implementació dels «Equips x la convivència» a partir del 2n trimestre.

Indicadors Valor

Nombre d’activitats relacionades amb el programa #aquíproubullying

Alumnat: 15 (una sessió
setmanal octubre-març)

Famílies: 3 xerrades al llarg del
curs (Comissió diversitat

Grau de satisfacció de les famílies amb el programa i les activitats dutes a terme 89%
Grau de satisfacció de l’alumnat de CS amb el programa i les activitats dutes a terme 87%
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A.3  Objectiu  estratègic:  Avançar  en  la  millora  de  l’organització  del  centre  per
atendre la diversitat 

Objectiu  anual:  Actualització  de  la  detecció  de  les  necessitats  específiques  de  suport
educatiu

Activitats
 Revisió i actualització del procés de detecció de les NESE.
 Adequació dels suports per atendre la diversitat, de manera temporal i si es creu necessari, quan hi hagi 

incorporació d’alumnat amb necessitats que requereixin mesures addicionals.
 Incorporació de la figura de l’alumne «tutor» per l’alumnat de l’educació primària que s’incorpora de nou al 

centre.

Indicadors Valor
Grau de satisfacció de les famílies en relació als suports rebuts 74%
Taxa d’alumnat atès a l’aula d’educació especial en relació al total d’alumnat del centre 29%

A.4  Objectiu  estratègic:  Consolidar  i  avançar  en  la  coordinació  interetapes,
intercicles,  cicles  i  internivells  per  arrelar  les  bones  pràctiques  pedagògiques  i
enfortir la línia d’escola

Objectiu anual: Coordinació dels cicles, intercicles i interetapes per al bon desenvolupament
de les activitats internivells

Activitats
 Planificació de les sessions de traspàs d’informació interetapes i internivells a l’inici del curs (entre tutors/es).
 Planificació de les sessions de cicle i intercicles per la coordinació de les activitats internivells.

Indicadors Valor
Nombre de sessions de coordinació per a les activitats internivells 7
Grau de satisfacció de l’equip docent amb les sessions planificades (actv. internivells) 89%

A.5 Objectiu estratègic: Avançar en la millora de la competència digital integrada en
els diferents àmbits

Objectiu anual: Treballar l’edició audiovisual, la maquetació virtual, la creació de continguts
digitals... per consolidar l’assoliment de la competència digital

Activitats
 Sistematització de les activitats d’elaboració de continguts digitals pels blogs de les activitats internivells.
 Implementació del sistema operatiu LINKAT i programari lliure als ordinadors de les aules (pla TAC).

Indicadors Valor
Nombre d’entrades dels blogs de les activitats internivells (tallers CM i reptes CS) 16
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OBJECTIUS  DE  L’ÀMBIT  DE  LA  COHESIÓ  SOCIAL  I  PARTICIPACIÓ  DE  LA  COMUNITAT
EDUCATIVA I RELACIONS INSTITUCIONALS

A.6  Objectiu  estratègic:  Continuar  mantenint  i  potenciant  un  bon  clima  de
convivència en el centre i amb la comunitat educativa, promovent la participació de
tots els sectors

Objectiu anual: Fomentar la participació de la comunitat educativa en la presa de decisions

Activitats
 Consolidació de la comunicació electrònica amb les famílies tant a través de la pàgina web com del correu 

electrònic i les xarxes virtuals (instagram i twwiter del centre).
 Planificació d’activitats obertes a les famílies i difusió de les mateixes.
 Consolidació dels espais de conversa i distensió entre els membres de l’equip docent.

Indicadors Valor
Percentatge de famílies amb disponibilitat de col·laboració (borsa de famílies) 10%
Grau de satisfacció de les famílies participants en activitats proposades 80%

OBJECTIUS DE L’ÀMBIT DE L’ORGANITZACIÓ, GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL CENTRE

A.7  Objectiu  estratègic:  Enfortir  i  consolidar  la  línia  d’escola  a  partir  del  projecte
educatiu i el projecte curricular del centre

Objectiu anual: Iniciar la redacció de les programacions per àmbits i nivells

Activitats
 Planificació de les sessions per a engegar la redacció de les programacions per àmbits (FIC itinerari propi).
 Actualització del banc de recursos a disposició de l’equip docent.

Indicadors Valor
Nombre de sessions destinades a la redacció de les programacions 20

A.8 Objectiu estratègic: Actualitzar i completar, i elaborar quan escaigui, la 
documentació del centre

Objectiu anual: Revisar i actualitzar les NOFC (normes d’organització i funcionament del 
centre)

Activitats
 Revisió i actualització de les NOFC abans de finalitzar el primer trimestre

Indicadors Valor
Percentatge de consens en l’aprovació de la revisió de les NOFC – Consell Escolar 100%
Percentatge de consens en l’aprovació de la revisió de les NOFC – Claustre 100%
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B. VALORACIÓ DE LES ACTIVITATS I SORTIDES

B.2 Primer trimestre

ACTIVITATS A L’ESCOLA 
Setmana  de  la  mobilitat  sostenible  i  segura:  Tots els cicles valoren la continuïtat de la celebració de la
setmana, encara que caldrà repensar les activitats ja que ara els infants ja poden venir cada dia a l’escola en
bicicleta o patinet. Buscar alguna alternativa.
Xerrada  “Internet  segura”  (6è)  i  “La  Cibercaputxeta”  (5è):  Es valora la continuïtat. Els alumnes prenen
consciència del món de les xarxes socials.
Dia mundial  de l’Alimentació:  Es creu convenient continuar amb l’activitat de l’esmorzar saludable (pa amb
pernil de gall dindi i/o formatge) i la preparació del mateix per part de l’alumnat de 6è.
Xerrada-  taller  de  sexologia  (6è):  Activitat  interessant  i  motivadora  per  l’alumnat.  Es  considera  molt
adequada al nivell i es valora de manera positiva la seva continuïtat.
Concurs  de  contes  Associació  Guixanet  (5è) :  Enguany  s’ha  treballat  la  contextualització  històrica  dels
personatges proposats com a protagonistes dels contes (Lo Tossino i la Verreta) de forma conjunta però després
s’ha deixat com a optativa l’elaboració del conte. Hi ha hagut 7 participants de 47 possibles. Caldrà veure com
plantejar l’activitat per incentivar més la participació.
Celebració de la castanyada: Aquest curs, l’alumnat de 5è va organitzar diferents activitats de joc entorn a les
castanyes, i es valora de manera positiva aquest format de celebració. Els cursos d’educació infantil van realitzar
el jocs a l’aula. Els alumnes de 6è varen repartir les castanyes.
Celebració  de  Santa  Cecília:   Alumnat de l’escola que també assisteix a l’Escola Municipal de Música de
Tàrrega, ha ofert un concert a la resta d’alumnat. Es valora positivament la celebració.
Tallers  sobre  reciclatge  oferts  pel  Consell  Comarcal  (cursos  de  primària):  La valoració que se’n fa és
negativa ja que les activitats es consideren molt simples, sovint plantejades de forma poc motivadora , afegint
que el material utilitzat tampoc es considera adequat.
Tallers  sobre  Igualtat  oferts  per  la  Regidoria  de  Joventut  i  Polítiques  d’Igualtat  de  l’Ajuntament:  Es
valoren molt positivament i inclús en els cursos de cicle superior es considera que el temps va ser massa ajustat
i que els infants haguessin continuat amb l’activitat. La temàtica era la Igualtat plantejada segons el nivell en un
format o altre ( contes a infantil, activitats manipulatives a inicial i mitjà, i activitats reflexives a superior).
Celebració del Nadal: Es valora positivament la cantada oberta a les famílies  del dia 20 a la tarda . Es va fer un
últim assaig final de manera conjunta, que es valora de manera molt adequada. El tió, la visita del patge i la
torronada es valoren satisfactòriament. Cal destacar la implicació dels alumnes en la organització de les festes
de Nadal  que es celebren a les classes de cicle mitjà i cicle superior.
Acompanyament  lector  a  2n  i  3r:  Els dilluns d’aquest trimestre hem comptat amb l’ajuda de mares de la
borsa  de famílies  per  fer  suport  de lectura  individual  als  alumnes  de 2n i  3r  de  primària,  es  valora  molt
positivament. Continuarem amb aquesta activitat durant tot el curs.

SORTIDES
Sortida a Linyola  al  Parc  de les  Olors   (p4-p5):  Bona valoració de l’activitat, adequades les instal·lacions,
encara que les explicacions potser són més adients per infants de cicle inicial. 
Sortida a Vilanova de Prades  (1r):  Pels alumnes de 1r es considera molt adequada per poder tractar el tema
de la tardor, activitats ben pensades i organitzades. Llàstima que va fer molt fred; intentar fer-la a principis
d’octubre.
Sortida a Pujalt  (3r):  Activitat molt positiva que serveix per treballar el tema de la meteorologia. La repetim
cada any pel seu potencial i la seva bona organització.
Sortida  a  Mollerussa  (en  tren)  (4t):  Visita  de la  Casa  Canal  i  al  Museu  dels  Vestits  de paper.  Activitat
adequada al nivell i molt ben organitzada. Es valora positivament el transport amb tren per la compatibilitat
d’horaris i el preu més econòmic.
Sortida a Tremp (5è):  L’activitat que ens ofereix l’Entorn d’Aprenentatge de Tremp “ El paisatge ens parla” es
valora molt positivament per la organització i l’impacte que té en l’aprenentatge dels alumnes que es mostren
molt motivats.
Sortides per Tàrrega: la majoria d’aquestes sortides s’han realitzat en horari de matí.
Visita a la llar d’infants el Niu (2n)- Es visita la llar amb la intenció de demanar per escrit a la directora permís
per recollir les olives de l’olivera que tenen al jardí i poder fer un experiment de conserva. S’aprofita per visitar
les instal·lacions.
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Sortida al Parc de Sant Eloi dins el matí científic (CI)- Com a activitat d’aprenentatge es visita el parc per buscar
rastres  dels  animals  que  hi  poden viure  i  que no veiem.  Ens  organitzem en petits  grups  i  es  valora  molt
positivament ja que creiem que és un espai natural de la ciutat font de riquesa.
Espectacle de màgia al Teatre Ateneu (1r i 2n)- Espectacle organitzat per SOREA per tal de conscienciar als
infants de no abusar de l’ús de tovalloletes ni tirar-les al wc ja que no desapareixen i contaminen.
Visita a la deixalleria i Cartaes dins el matí científic(CM) – S’ha fet una visita guiada a les instal·lacions. Es valora
com activitat adequada per prendre consciència de la necessitat de reduir, reciclar i reutilitzar.
Introducció i pràctica d’arqueologia dins el matí científic (CM)- Aprofitant les excavacions realitzades al solar
annex a l’Escola Pia a la plaça Carles Perelló, el Museu ens va oferir la possibilitat de fer d’arqueòlegs per un dia.
Es valora molt positivament.
Itinerari industrial de Tàrrega (5è)- Es valora positivament tot i que el temps no va acompanyar. Es va dinar a
l’escola i no al Parc de sant Eloi com estava previst.
Trobada esportiva al  Parc de Sant Eloi (6è)-  Valoració positiva ja que permet als  infants relacionar-se amb
alumnes d’altres centres de la ciutat.
Cantada de Nadales  a  les  residències  d’avis  (5è  i  6è)-  Tot  i  que l’organització  va  ser  precipitada es  valora
positivament seguir amb la tradició d’anar a cantar i tenir contacte amb els avis.
El dia més curt (primària)- Sortida als cinemes Majèstic per veure diferents curtmetratges.  És una activitat
interessant encara que pot millorar en organització horària i en la tria d’alguns curts que eren difícils d’entendre.

Activitats de biblioteca, piscina, escrits Nova Tàrrega i col·laboració amb Ràdio Tàrrega:
Es valoren positivament aquestes activitats.
A la biblioteca  queda establert  que als  cursos  de p3 a 2n els  expliquen un conte,   a  3r  els  expliquen el
funcionament de la sala infantil i a 5è la classificació universal dels llibres. 
Enguany  ,  i  per  no  deixar  el  contacte  amb  la  Llar  d’avis  el  Carme,  iniciat  el  curs  passat  arran  del  repte
d’aprenenatge – servei dels infants de cicle superior, s’han combinat les visites a la biblioteca amb una visita als
avis.
A la piscina, es troba adequat també el fet d’anar-hi dos cursos per dia; per inclemències del temps la sortida
dels infants de 1r s’ha hagut d’ajornar pel tercer trimestre.
La col·laboració  amb el  programa de Ràdio Tàrrega i  la  col·laboració  mensual  amb la revista  Nova Tàrrega
també es valoren molt positivament.

ACTIVITATS DEL PLA COMARCAL

Teatre “Els  cistells  de la caputxeta” (2n) ,  “Hannah dels tres països” (3r)  i  “La gallina dels ous d’or”
(4t): Es valoren molt bé. Tan sols cal ajustar més l’hora de sortida de l’escola, que hauria de ser uns 20 minuts
abans de les 3, per arribar amb temps a l’Ateneu.

B.2 Segon trimestre

Activitats de tota l’escola
Dia internacional de la No-violència i  la Pau:  Tots els cicles valoren positivament l’activitat del mural amb
totes les mans dels infants,  pel fet que va ser comuna a tots els cursos. 
Celebració del Carnestoltes i Dijous Gras:  Es valora molt adequada rua improvisada i el fet que cada infant
es pugui disfressar del que vulgui. Va ser un acte senzill però molt festiu.
Sortida de la Mona 2019: Tots els cicles valoren de manera positiva la sortida de la Mona per cicles. Educació
infantil valora molt bé el fet de menjar la mona a l’escola i després sortir a l’entorn. Educació primària proposa
continuar els jocs d’orientació i les sortides de cada cicle. Es realitza un joc més breu de descoberta a Altet i es
fan activitats diverses a Vilagrassa ( dibuix del campanar, jocs,...).

Sortides i activitats a educació infantil
Sortida  a  les  Piles  –  P3  i  P4:  L’activitat  es valora de manera molt  positiva amb activitats  de descoberta
d’animals de granja molt adequades a l’edat dels infants.
Taller d’estampació a Cal  Trepat -P5:  No es valora gaire positivament ja que es considera que l’activitat es
pot realitzar igualment a l’escola.
 
Sortides i activitats al cicle inicial
Activitat  a  la  piscina  coberta:  Aquest  segon trimestre hi  ha anat  tots els  cursos  de l’educació  primària.
Continuar amb l’activitat tal com està plantejada: una activitat de piscina al primer i segon trimestre, i dos torns
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per dia. Al tercer trimestre els cursos de primària no hi aniran ja que coincideixen vàries activitats com sortides i
colònies.
Tallers  educatius  sobre  el  bullying  de la  fundació  FC  Barcelona:  del  19  al  21  de febrer  de  2019:  Es
valoren els tallers molt positivament ja que d’una forma molt amena i propera han transmès als infants els
valors que ajuden a combatre els conflictes que poden originar casos de bullying. Ha estat una activitat que ha
complementat el programa de formació en el que  troba adscrit el nostre centre.
Xerrades dels Agents Rurals educatius sobre la tinença responsable d’animals durant el mes de març:
Es valoren positivament les xerrades ja que els agents han sabut adequar el contingut a treballar a les diferents
edats de primària.
Sortida amb tren a Cervera – 1r  i 2n: Bona activitat tan per la motivació del trajecte amb tren, com la visita
guiada del casc antic de Cervera que va ser molt adequada a l’edat.
Visita  a  l’exposició  “A tota  màquina”-  2n:  Es valora positivament el fet de poder accedir al muntatge en
horari escolar i potenciar que els infants visitin amb les famílies aquests espais culturals. Va servir perquè molts
infants coneguessin l’existència de l’Arxiu Comarcal
Taller amb ulls de mussol (1r) i  Taller de Frottage (2n) a Cal Trepat: es valoren positivament 
Taller de compostatge- 1r i 2n:  Activitat realitzada durant el matí científic per part d’un pare de l’escola per
propiciar que els infants coneguin què és un compostador i perquè serveix.

Sortides i activitats al cicle mitjà
Taller  de  raspallat  bucodental  -3r  i  4 t:  Durant el matí científic s’ha convidat a una mare de l’escola per
realitzar aquest taller i ha estat molt útil i molt pràctic.
Cantata “Llum i fosca”-4t:  Activitat conjunta amb altres centres de la ciutat que va ser un èxit. Esperem que
es torni a repetir.
Taller el Joc de l’embarrat a Cal Trepat-3r: Taller adequat per conèixer la història de cal Trepat i entendre’n
la importància per la ciutat.
 
Sortides i activitats al cicle superior
Sortida  a  esquiar  a  Port  del  Comte  –  5è  i  6 è:  Activitat  valorada  positivament   pel  fet  de  realitzar-la
conjuntament amb altres escoles de la ciutat i poder acostar a l’alumnat als esports de neu.
Teatre en anglès “Little Red Rocks” – 6 è:  Es considera una representació teatral adequada a l’alumnat a la
qual va destinada. 
Sortida  per  conèixer  equipaments  públics  de  la  ciutat:  Museu  Comarcal,  l’Arxiu  Comarcal  i  la
biblioteca-  6è:  Seguint el format del curs passat, els infants de sisè, en petit grup han visitat els diferents
equipaments i es valora positivament.

B.3 Tercer trimestre

Activitats de tota l’escola
Celebració de Sant Jordi:  es valora positivament fer coincidir durant el mes d’abril les activitats  d’animació a
la lectura, com són les visites dels autors o il·lustradors. El curs vinent es repeteixen les lectures i s’intentarà que
les  visites  dels  autors  siguin  les  mateixes:  Núria  Albertí,  Joan Portell,  Gemma Peris,  Ester  Farran i  Valentí
Gubianas.
Participació a la revista Nova Tàrrega (cicles mitjà i superior):  Continuar amb les col·laboracions puntuals
per difondre les activitats de l’escola.
Col·laboració amb Ràdio Tàrrega (cicles mitjà i superior):  Continuar amb les col·laboracions puntuals per
difondre les activitats de l’escola d’acord amb el calendari proporcionat per la pròpia Ràdio a l’inici del curs.
Teatre a l’Ateneu- “Els fantasmes de Canterville” ( ed. Primària):  Representació per part d’alguns infants
de l’escola que han realitzat activitat extraescolar de teatre durant el curs. Valorem molt positivament el fet de
que la resta d’alumnes de primària poguem assistir com a públic. 
Parc  de trànsit  (ed.  Primària):  Taller ofert pel servei català de trànsit per conscienciar als infants sobre la
importància de respectar les normes de circulació. Es valora positivament, encara que si es repeteix cal canviar
l’època de l’any, ja que al mes de juny fa força calor al pati.
Concurs  de  dibuix  Agnus  i  els  monstres  (ed.  Primària):  Es  valora  positivament el  caràcter optatiu del
concurs
Últim dia de curs: 21 de juny.  EI: Ambients d’aigua, CI i 3r: Jocs d’aigua, 4t i 5è : zona camp dels escolapis, i
6è sortida a la piscina d’Anglesola. Les activitats de Tàrrega es varen veure afectades pel mal temps, en canvi la
sortida de 6è es va poder realitzar tal com s’havia planificat. Es valora positivament anar-hi a peu i tornar amb
autobús.
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Sortides i activitats a l’educació infantil
Activitat a la piscina coberta -P5: Valoració positiva
Sortida a l’ambient de Festa Major – P3:  Valoració positiva.
Sortida als  bombers– P4:   Valoració molt positiva, molta implicació dels bombers del parc. Cal plantejar si
reconvertir la sortida en només matí, o buscar una alternativa per fer després ja que la Plaça de les Nacions no
es considera un espai oportú per anar-hi a dinar. 
Sortida a Lleida- Titelles – P3: Valoració positiva però no procurar que els alumnes puguin estar als seients de
baix al teatre.

Sortides i activitats al cicle inicial
Sortides de matins científics a Sant Eloi ( visita guiada per conèixer els principals arbres que hi ha) i  a
la botiga de “Flors Català” ( visita i explicació de les diferents plantes que tenen a la botiga)– 1r i 2 n:
Valoració molt positiva de totes dues visites ja que permeten als infants complementar el treball  a  l’aula i
conèixer les explicacions de diferents experts.

Sortides i activitats al cicle mitjà
Sortida a Penelles- 3r:  Es valora positivament la visita al poble i el taller de xapes que es va dur a terme, i es
proposa que si es repeteix pot ser una sortida únicament de matí.
Tallers   Ball  de  Bastons  per  part  de  monitors/es  de  Qualia  abans  de  la  Festa  Major-  3r  i  4 t:  Molt
positiva per part dels i les monitores, però segueix costant que els alumnes es motivin per assistir a l’Eixideta.
Tallers  de  sardanes  “Saltem  i  Ballem”-  3 r:  Valoració  molt  positiva per  acostar  als  infants  a  una dansa
tradicional catalana.
Mostra  de  música–  4 t: Valorem positivament que l’activitat l’hagin realitzat els infants més grans , ja que
permet preparar l’activitat amb menys temps i poder gaudir de la resta d’actuacions sense que es cansin .
Taller Nutrixef - 4t:  Activitat molt  motivadora pels infants ja que els monitors van saber captar l’atenció dels
infants durant tota l’activitat.

Sortides i activitats al cicle superior
Premi artístic Sant Jordi  -6è:  La realització d’una auca sobre la ciutat de Tàrrega no es considera una tasca
fàcil. Es seguirà participant si l’activitat es creu adient a l’edat de l’alumnat.
Tallers Eixideta per part de monitors/es de Qualia abans de la Festa Major-5 è: Molt positiva per part dels
i les monitores, però segueix costant que els alumnes es motivin per assistir a l’Eixideta.
Sortida a la Seu Vella de Lleida  – 5è: Enguany l’activitat no es pot valorar tan satisfactòriament, pel fet que
els  alumnes  no es mostraven prou motivats per fer de guies. El desplaçament amb tren molt bé.
Sortida a la planta de compostatge i abocador – 5 è: Es proposa continuïtat. És una molt bona ocasió per a
què els alumnes prenguin consciència de la quantitat de deixalles que arribem a fer. Pot seguir sent una sortida
de només matí, allargant l’hora d’arribada a la una.
Taller Suport bàsic vital i DEA – 6è: Es proposa continuïtat. Molta implicació dels professionals del CAP.  
Sortides en bicicleta a Claravalls - 5 è:  L’activitat es valora molt satisfactòriament, encara que no hi participa
tot l’alumnat i que alguns i algunes no estan massa acostumats a anar amb bicicleta i porten bicicletes poc
revisades. 

Colònies
Colònies  a  Can  Bajona  (Clariana  de  Cardener)  –  P5/2n:  Valoració positiva, la casa molt adequada i  les
activitats i les instal·lacions molt adients tan per infantil com per primària. Es proposa continuïtat.
Colònies a Port del Comte – 4 t: Es proposa continuïtat. Molt ben organitzat per part del monitoratge.
Colònies a Tamarit– 6è: Es proposa continuïtat. Molt bona organització.
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C. RESULTATS DE LES PROVES INTERNES I EXTERNES

C.1  Conclusions  a  partir  dels  resultats  de  les  proves  internes  inicials  (primera
setmana d’octubre) i finals (última setmana de maig)

Àmbit de les matemàtiques 

Ed. Infantil 
Curs Valoració Propostes curs 2019-2020

P4
Bona evolució, d’acord amb la mitjana dels cursos 
anteriors.

Seguir el treball dels problemes divertits i les làmines
d’estimació de manera puntual.

P5
Molt bones evolució, d’acord a la mitjana dels cursos 
anteriors.

Seguir el treball dels problemes divertits i les làmines
d’estimació  de forma sistemàtica.

Ed. Primària
Curs Valoració Propostes curs 2019-2020

1r

Problemes: Evolució tot i partir d’una situació inicial 
força més baixa que la mitjana.
Sumes i restes: Bona evolució, d’acord amb la mitjana de
cursos anteriors.

Sistematitzar de forma setmanal el treball dels 
problemes del Quinzet.
Treballar l'agilitat en el càlcul de sumes i  restes.
Reprendre el treball sistemàtic de les làmines 
d'estimació

2n 

Problemes: Bona evolució, d’acord a la mitjana.
Sumes: Bona evolució, una mica per sota de la mitjana.
Restes: Molt bona evolució, una mica per sobre de  la 
mitjana.

Sistematitzar el treball de l’agilitat en el càlcul de 
sumes i restes.
Reprendre el treball sistemàtic de les làmines 
d’estimació.

3r 

Problemes: Bona evolució però per sota de la mitjana 
dels cursos anteriors.
Sumes, restes i multiplicacions : Evolució però una mica 
per sota de la mitjana.

Seguir treballant de forma sistemàtica els problemes 
del Quinzet.
Treballar estratègies de càlcul mental per millorar 
l'agilitat en sumes i restes.

4t
Problemes: Poca evolució, per sota de la mitjana.
Sumes, restes, multiplicacions i divisions: Poca evolució i 
per sota de la mitjana dels cursos anteriors.

Seguir el treball  sistemàtic de càlcul ràpid amb 
registre individual. Establir dues o tres sessions 
setmanals.

5è

Problemes: Bona evolució.
Sumes, restes, multiplicacions i divisions: Poca evolució, 
per sota de la mitjana i partint d’una situació no massa 
bona.

Seguir el treball sistemàtic de càlcul ràpid amb 
registre individual. 
Buscar noves estratègies per treballar l'agilitat en les 
multiplicacions (jocs, cantarelles,...)
Vetllar per la correcta administració de la prova, amb
els mateixos criteris a l’inici i al final de curs.

6è

Problemes: Poca evolució, per sota de la mitjana.
Sumes i Restes: Molt poca evolució.
Multiplicacions i divisions:  Molt poca evolució.
Potències: Molt poca evolució, per sota de la mitjana.

Buscar maneres alternatives (activitats que els 
motivin més) per treballar l'agilitat en el càlcul.

Àmbit lingüístic: Llengua catalana

Ed. Infantil 
Curs Valoració Propostes curs 2019-2020

P3

El 80% dels alumnes es troben en la fase pre-sil·làbica.
Grafismes primitius sense control: 30%.
Escriptures fixes: 4%.
Escriptures diferenciades amb grafies convencionals: 
52%.

Seguir el treball de l’escriptura tenint en compte el 
moment d’aprenentatge en el que es troben la 
majoria dels alumnes, seguint la línia d’escola 
marcada per la documentació / programació 
elaborada en la FIC de centre del  curs 2018-2019.

P4 El 90% dels alumnes es troben en la fase pre-sil·làbica i 
la resta a la sil·làbica.

Vetllar per la realització de les proves per poder 
veure l’evolució concreta del grup.

P5 Bona evolució del procés d’aprenentatge de la 
lectoescriptura.
El 64% de l’alumnat ja es troba en la fase alfabètica.

Seguir amb el reforç  de consciència fonològica en 
petit grup per part de la mestra de suport a aquells 
alumnes que ho necessitin.
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Ed. Primària
Curs Valoració Propostes curs 2019-2020

1r

Les proves PACBAL iniciades aquest curs posen de 
manifest:
- El 70% dels infants té un bon coneixement fonètic.
- El 85% coneix totes les lletres de l’alfabet.
- El 80% és capaç de llegir paraules amb sentit i sense.
- El 40% té una fluïdesa lectora d’acord a l’edat.
- Només el 25% té una comprensió lectora excel·lent.
- El 70% coneix el vocabulari treballat.

Incidir amb el treball de lectura tan a l'escola com a 
casa per millorar la fluïdesa.
Treballar més sistemàticament la comprensió lectora,
començant per informacions breus i anar 
incrementant la dificultat.

2n 
No s’han passat les proves PACBAL establertes per 
aquest curs.

Seguir el reforç en el treball de la lectura individual.

3r 

Comprensió lectora: Evolució, una mica per sobre de la 
mitjana dels cursos anteriors.
Velocitat lectora: Evolució una mica per sobre de la 
mitjana.
Expressió escrita: Bona evolució d’acord amb la mitjana, 
menys amb el lèxic que hi ha més dificultats.

Aprofitar el suport SEP lectiu per treballar la lectura 
individual i comptar amb algun altre suport de 
lectura.
Incidir en el treball del lèxic.

4t

Comprensió lectora: Evolució, però per sota de la 
mitjana.
Expressió escrita: Pràcticament no hi ha evolució, però 
partien d’una situació inicial més alta que la mitjana dels
cursos anteriors.

Buscar noves estratègies per treballar l'ortografia i la 
morfosintaxi en els textos escrits.
Replantejar la prova ACL de comprensió lectora.

5è

Comprensió lectora: Situació inicial per sobre de la 
mitjana dels cursos anteriors i bona evolució. 
Expressió escrita: Resultats més baixos en ortografia, la 
resta d’acord a l’evolució dels cursos anteriors.

Seguir incidint i millorant l'expressió escrita 
treballada per racons, sobretot buscar maneres de 
millorar l'ortografia.

6è

Comprensió lectora: Evolució d’acord amb la mitjana 
dels cursos anteriors.
Expressió escrita:  Resultats més baixos en ortografia, la 
resta poca evolució i una mica per sota de la mitjana de 
cursos anteriors.

Seguir treballant de forma específica l'escriptura de 
textos per millorar l'ortografia.

Àmbit lingüístic: Llengua castellana

Ed. Primària
Curs Valoració Propostes curs 2019-2020

3r 

Comprensió lectora: Evolució, d’acord amb la mitjana 
però amb resultats millorables
Expressió escrita: Bona evolució , encara que resultats 
baixos en ortografia i lèxic.

Alternar la lectura de textos tant en català com en 
castellà.
Incidir en el treball de l’ortografia i el lèxic en les 
estones de racons.

4t
Comprensió lectora: Bona evolució.
Expressió oral:  Evolució, d’acord a la mitjana dels cursos 
anteriors.

Seguir amb el suport puntual de lectura amb els 
alumnes que el necessitin.

5è
Comprensió lectora: Bona evolució
Expressió oral: Evolució.

Que la mateixa persona pugui  passar la prova 
d’expressió oral als dos cursos i a l’inici i final del 
curs.

6è
Comprensió lectora: Bona evolució
Expressió escrita: Resultats baixos en ortografia.

Seguir treballant de forma específica l'escriptura de 
textos per millorar l'ortografia sobretot, i la 
morfosintaxi i els aspectes no formals. Sempre que 
es pugui en petit grup, per poder fer un seguiment 
més individual.
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Àmbit lingüístic: Llengua anglesa

Ed. Primària
Curs Valoració Propostes curs 2019-2020

2n
Listening: Bona evolució.
Es va passar la prova inicial al segon trimestre.

Tornar a passar la prova a l’inici i el final de curs per 
veure realment l’evolució.

4t

Listening: Bona evolució.
Writing: Evolució positiva, partint d’una situació
inicial força baixa.
Reading: Poca evolució, però partint d’una 
situació inicial per damunt de la mitjana dels 
cursos anteriors.
Speaking: No s’ha pogut passar la prova.

Seguir treballant de forma específica l'escriptura de 
textos per millorar aquesta competència.

6è

Listening: Pràcticament no hi ha hagut evolució.
Writing: Evolució.
Reading: Bona evolució.
Speaking: Lleugera evolució.

Seguir treballant de forma específica l'escriptura de 
textos per millorar aquesta competència.

C.2 Resultats de les proves d’avaluació de les competències bàsiques  de 6è

LLENGUA CATALANA

Valoració Propostes de millora

GLOBAL: 84,8% supera la competència

Comprensió oral: 95,7%
Comprensió lectora: 89,1%
Expressió escrita: 76,1 %

Aquest  percentatge ens situa una mica per sota de la
mitjana  de  Catalunya  i  dels  centres  amb  igual
complexitat  que  el  nostre,  dins  la  franja  de  nivell
mitjà- alt.

Marcar una línia d’escola pel treball de 
l’expressió escrita seguint les directrius del 
programa AraEscric. Començar per incidir amb el
tema de l’ortografia, aplicant diferents 
estratègies des d’infantil.

LLENGUA CASTELLANA

Valoració Propostes de millora

GLOBAL: 85,7% supera la competència

Comprensió oral:  89,1%
Comprensió lectora: 87,8%
Expressió escrita: 81,6%

Aquest  percentatge ens situa una mica per sota de la
mitjana  de  Catalunya  i  dels  centres  amb  igual
complexitat  que el  nostre,  al  límit  entre   la  franja de
nivell mitjà- alt i nivell mitjà-baix.

Seguir compartint amb els alumnes els barems 
de correcció de l’expressió escrita, posant èmfasi
en l’ortografia , la morfosintaxi i la presentació.
Ampliar sempre que es pugui el lèxic, enriquint 
els textos escrits.
Incidir amb la comprensió oral , trobar espais de 
més inputs en castellà.

LLENGUA ANGLESA

Valoració Propostes de millora

GLOBAL: 87% supera la competència

Comprensió Oral: 93,5%
Comprensió Lectora: 82,6% %
Expressió escrita: 80,4%

Pel que fa a l’expressió escrita millorar 
l’escriptura de frases amb una estructuració 
correcte.
Seguir compartint amb els alumnes els barems 
de correcció de l’expressió escrita.
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Aquest percentatge ens situa per sobre  de la mitjana
de Catalunya i dels centres amb igual complexitat que
el nostre, dins la franja de nivell mitjà- alt.

MATEMÀTIQUES

Valoració Propostes de millora

GLOBAL: 83,7% supera la competència

Numeració i càlcul: 89,8%
Espai, mesura i repr. gràfica de dades: 93,9%
Relacions i canvi: 77,6%

Aquest  percentatge  ens  situa  al  mateix  nivell   de
Catalunya i  dels centres amb igual  complexitat  que el
nostre, dins la franja de nivell mitjà- alt.

Introduir  noves maneres més manipulatives de
treballar  aspectes  matemàtics  a  partir  del
traspàs de la formació AraMat.
Iniciar una metodologia de treball a cicle inicial
basada  en  la  manipulació  i  experimentació,
deixant  també  un  espai  a  la  representació  i
reflexió (Innovamat).

CONEIXEMENT DEL MEDI

Valoració Propostes de millora

GLOBAL: 79,2% supera la competència

Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques
utilitzant coneixements científics i tecnològics: 72,9%

Reconèixer els aspectes principals de la investigació 
científica: 79,2%

Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic 
proporcionada en forma de dades i proves: 79,2%

Aquest  percentatge  ens  situa  per  sota  de  la  mitjana
de Catalunya i dels centres amb igual complexitat que
el nostre, al límit entre el nivell mitjà-alt i mitjà –baix.

Revisar la planificació i programació dels reptes
per  tal  d’incidir  més  en  els  aspectes
d’interpretació  i  argumentació  científica.  Es
podria  elaborar  un  informe  resum  sobre  el
treballat durant el repte.

Comparativa dels resultats de l’avaluació de les competències bàsiques:

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA
CURS
14-15

CURS
15-16

CURS
16-17

CURS
17-18

CURS
18-19

NUMERACIÓ I CÀLCUL 88% 84.2%  ↓ 85.6%  ↑ 87.3%↑ 89,8%↑
ESPAI, MESURA I REPR. GRÀFICA 92% 58%  ↓ 85.7% ↑ 87.2%↑ 93,9%↑
RELACIONS I CANVI 84% 78.9%  ↓ 81% ↑ 89.4%↑ 77,6%↓
GLOBAL 96% 68.4% ↓ 81% ↑ 89.4%↑ 83,7%↓

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
 LL. CATALANA

CURS
14-15

CURS
15-16

CURS
16-17

CURS
17-18

CURS
18-19

COMPRENSIÓ ORAL 91.7% 73.7%↓ 90.5%↑ 91.5%↑ 95,7%↑
COMPRENSIÓ LECTORA 79.2% 57.9% ↓ 92.9% ↑ 83%↓ 89,1%↑
EXPRESSIÓ ESCRITA 87.5% 84.2% ↓ 90.4% ↑ 85.1%↓ 76,1%↓
GLOBAL 91.7% 73.7% ↓ 90.5% ↑ 85.1%↓ 84,8%↓

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
 LL. CASTELLANA

CURS
14-15

CURS
15-16

CURS
16-17

CURS
17-18

CURS
18-19

COMPRENSIÓ ORAL 95.8% 65.7%↓ 88%↑ 93.7%↑ 89,1%↓
COMPRENSIÓ LECTORA 91.6% 68.4% ↓ 80%  ↑ 80.9%↑ 87,8%↑
EXPRESSIÓ ESCRITA 100% 73.7% ↓ 90%  ↑ 89.3%↓ 81,6%↓
GLOBAL 95.8% 73.7% ↓ 87.5% ↑ 87.2%↓ 85,7%↓

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
 LL. ANGLESA

CURS
14-15

CURS
15-16

CURS
16-17

CURS
17-18

CURS
18-19

COMPRENSIÓ ORAL 87.5% 63.2% ↓ 82.5%  ↑ 89.3%↑ 93,5%↑
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COMPRENSIÓ LECTORA 70.8% 68.4% ↓ 90% ↑ 93.6%↑ 82,6%↓
EXPRESSIÓ ESCRITA 87.5% 52.7% ↓ 92.5% ↑ 78.7%↓ 80,4%↑
GLOBAL 87.5% 57.9% ↓ 90% ↑ 87.3%↓ 87,0%↓

COMPETÈNCIA ASSOCIADA A L’ÀREA DE
CONEIXEMENT DEL MEDI

CURS
17-18

CURS
18-19

Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques 
utilitzant coneixements científics i tecnològics

87% 72,9%↓

Reconèixer els aspectes principals de la investigació 
científica

71.8% 79,2%↑

Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic 
proporcionada en forma de dades i proves

82.6% 79,2%↓

GLOBAL 84.7% 79,2%↓

C.3 Resultats de les enquestes a les famílies, alumnat de 6  è   i equip docent

Enquesta a les famílies: 
S’avalua el grau de satisfacció en relació a diferents aspectes.
Hem rebut un total de 85 respostes del total de 251 famílies (34%). Tot seguit, detallem la
nota mitjana de cada bloc de preguntes sobre una puntuació màxima de 10 punts.
Acollida al centre i atenció rebuda: 8,1.
Informacions del centre i de l’aula: 8,3.
Funcionament i organització del centre: 8,5.
Participació de les famílies: 8,1.
Satisfacció general del centre: 8,4.

Enquesta a l’alumnat de 6è:
S’avalua el grau de satisfacció en relació a diferents aspectes.
Hem rebut un total de 45 respostes del total de 51 alumnes (88%). Tot seguit, detallem la
valoració que fan de cada bloc de preguntes: molt, bastant, poc, gens.
Acció tutorial: el 80% valora el grau de satisfacció entre bastant i molt.
Acció docent: el 85% valora el grau de satisfacció entre bastant i molt.
Satisfacció general: un 80% valora el grau de satisfacció entre bastant i molt.

Enquesta a l’equip docent:
S’avalua el grau de satisfacció en relació a diferents aspectes.
Tot seguit, detallem la nota mitjana de cada bloc de preguntes sobre una puntuació màxima
de 10 punts.
Tasca docent: 8,7.
Metodologies, horaris i suports: 7,4.
Projecte #aquíproubullying: 8,4.
Avaluació i informes a les famílies: 8,8.
Funcionament general del centre: 9.

Es recolliran algunes de les propostes fetes a les enquestes en la programació anual del curs
2019-2020:

• Continuar planificant xerrades a les famílies (en coordinació amb l’AMPA, la comissió
de la diversitat, el Pla d’entorn de la ciutat i entitats properes)

• Continuar treballant sobre l’espai del pati de manera conjunta amb l’AMPA.
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D. VALORACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ ANUAL (OBJECTIUS): CONCLUSIONS
I PROPOSTES DE MILLORA

D.1 Propostes de millora a partir dels resultats del centre

Un cop analitzats els resultats de les proves internes i externes, i recollint les propostes de
millora de l’equip docent en les sessions d’avaluació, les propostes generals a incorporar a la
programació anual del curs 2019-2020 són les següents:

PROPOSTES GENERALS RESPONSABLES
Treball sistemàtic de càlcul ràpid (utilitzar l’estratègia adequada a cada 
nivell i aportar noves activitats més motivadores) i registre dels resultats 
més d’una vegada al trimestre. A partir de 4t, l’alumne ha de registra els 
seus resultats perquè pugui ser més conscient de la seva evolució.

Equips de cicle

Realitzar activitats i/o incorporar diferents estratègies de treball per 
millorar l’ortografia i l’expressió escrita en general i en totes les llengües, 
seguint les directius de la formació AraEscric.
Infantil i cicle inicial: realitzar diàriament dictats a l’adult, ja siguin de 
paraules o de frases simples, on el mestre escriu i fa de model, parant 
atenció a com ho escrivim.
Cicle mitjà: realitzar diàriament un dictat que cal corregir col·lectivament,
posant èmfasi a com escrivim. Realitzar activitats d’escriptura col·lectiva.
Cicle superior: realitzar també diàriament un dictat que es pot corregir 
col·lectivament o en parelles, posant èmfasi a com escrivim. Cada setmana
corregir col·lectivament textos escrits pels infants.
Cal tenir present que són activitats que faciliten el desenvolupament de la 
capacitat d’atenció i concentració.

Equip directiu
Equips de cicle
Tutors/es

Diversificar les activitats de lectura: en veu alta, per parelles, modelatge de
lectura per part del mestre, col·lectiva, silenciosa, en totes les llengües...

Equips de cicle 

Revisar les proves d’avaluació trimestrals de cicle superior perquè siguin 
competencials i no només reproductives.

Equip  de cicle

D.2 Propostes de millora a partir de la reflexió i l’anàlisi dels objectius plantejats en 
relació a la cohesió social i la participació i la gestió i organització del centre

PROPOSTES GENERALS RESPONSABLES
Continuar fomentant la participació de les famílies en la vida diària del 
centre.

Equip directiu 

Fomentar la participació de l’alumnat en la presa de decisions: delegat com
a representant de l’aula i enllaç amb els equips docent i directiu...

Equip docent
Equip directiu

Consolidar les vies de comunicació amb les famílies: pàgina web, correu 
electrònic de centre i d’aula, xarxes virtuals...

Equip directiu 

Continuar la redacció de programacions en els diferents àmbits, amb la 
prioritat de la programació transversal de la dimensió de l’expressió 
escrita, per establir una línia d’acció de centre.

Equip directiu 
Equip docent

Implementar el projecte d’innovació en relació al Pla d’entorn 0-20 de la 
ciutat de Tàrrega.

Equip directiu 

Revisar i actualitzar, si escau, les NOFC Equip directiu
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E. RELACIÓ DE DOCUMENTS ANNEXOS A LA MEMÒRIA

 Actes de cicle
 Actes de la comissió CAD
 Actes de claustre (a l’arxiu del centre)
 Actes de consell escolar (a l’arxiu del centre)
 Actes d’avaluació finals (a l’arxiu del centre)
 Avaluació del pla de treball dels serveis educatius de l’Urgell:

o Memòria del pla de treball de la psicopedagoga
o Memòria del pla de treball de la treballadora social

 Gràfiques de les enquestes de final de curs:
o Famílies
o Alumnat de 6è
o Equip docent
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