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1. Dades del centre 

 

Nom del centre: Escola Antoni Tàpies 

Codi del centre: 08038259 

Titularitat: Pública 

Etapa: Infantil i Primària 

Línies del centre: Dues línies 

Adreça: Pau Claris 6-8 

CP: 08830 

Municipi: Sant Boi de Llobregat 

Correu electrònic: a8038259@xtec.cat 

Web: www.escolaantonitapies.cat 

Equip Directiu:  

 Direcció:xxxxxxxxxxxxxxxx 

 Cap d’Estudis: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Secretaria: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Nombre de mestres: 27'5 mestres 

Nombre d’alumnat: 451 alumnes 

Data de presentació al claustre: 25 de juny de 2018 

Data de presentació al Consell Escolar: 25 de juny de 2018 

Resolució d’aprovació per la direcció del centre: 25 de juny de 2018 
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2. Presentació 

 

Tal i com s'estableix a la Llei d'Educació de Catalunya (Llei 12/2009, de 10 de juliol, 

d'Educació - LEC-) i al Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia de centres 

educatius, s'ha d'elaborar anualment la Memòria General Anual de Centre (MGAC) en 

la qual es concreten les prioritats i tots els aspectes relatius a les activitats i 

funcionament del centre. 

 

En aquest document es concreta la MGAC del curs 2017-2018. S'han explicitat els 

objectius, les actuacions i els indicadors d'avaluació proposats per aquest curs a partir 

de la PGAC i del Projecte de Educatiu del Centre, ja que aquest curs no disposem de 

Projecte de Direcció vigent. S'han tingut en compte també les valoracions, propostes 

de millora i de continuïtat que es van recollir a la Memòria Anual de Centre 2016-2017 

i els resultats educatius del curs 2014/15, 2015/16 i 2016/17 així com els objectius 

prioritaris del Departament d'Ensenyament. S'ha fet un anàlisi i reflexió conjuntament 

amb el claustre de professorat i fruit d'aquestes reunions esdevé aquesta MGAC. 

Com a línia d'escola seguim donant resposta a les diferents realitats del nostre centre 

potenciant la formació integral de tot l'alumnat de l'escola. 

A l'Escola Antoni Tàpies aquest curs escolar hem donat prioritat als següents aspectes: 

- Posem la mirada en l'alumne com a protagonista del seu procés d'Ensenyament 

Aprenentatge 

- Donem continuïtat i millora al treball per ambients, espais d'aprenentatge amb 

docència compartida i treball per projectes a l'Educació Infantil, iniciats el curs passat. 

- Donem continuïtat i millora al treball per projectes... de manera globalitzada a 

Coneixement del Medi a tota l’Educació Primària, iniciat el curs passat. 

 - Incorporem 30 minuts de lectura diària i apadrinament lector per a la millora de la  

comprensió lectora en Llengua Catalana a tota la Primària 

- Treballem les TAC com a eina indispensable d’aprenentatge. 

- Treballem l'Atenció a la Diversitat per arribar amb més quantitat i qualitat a tot 

l’alumnat. 

- Adaptem l’avaluació objectiva i per competències, aprofitant la nova plataforma 

Esfer@, segons l’ordre d’Avaluació ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny. 
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L'Equip directiu ha coordinat el treball per elaborar aquest document amb la resta de 

la comunitat educativa: 

- Elaboració del document per part de l'Equip Directiu.  

- Anàlisi, reflexió i modificació del contingut en sessió de cicle. 

- Retorn a l’Equip Directiu, el qual elabora un únic document amb totes les 

aportacions dels cicles, comissions i coordinadors/es.  

- Presentació en sessió de Claustre. Si s’escau, s’inclouen d’altres 

aportacions/modificacions.  

- Transmissió via correu electrònic a tots/es els membres del Consell Escolar.  

- Presentació en sessió de Consell Escolar. Si s’escau, s’inclouen d’altres 

aportacions/modificacions.  

- Aprovació per part del Director. 

 

Al google sites intern de centre disposem del document compartit amb tot el personal 

docent i PAS del centre, perquè sigui a l'abast de tothom. 

Aquesta MGAC presenta un canvi de filosofia, un canvi de metodologia a l'aula 

substancial, consensuat al claustre de mestres, amb molta il·lusió i convenciment per 

la majoria de nosaltres, doncs creiem que el camí encetat és l'adient. 

El document definitiu de la Memòria Anual ha estat presentat al Claustre el 25 de juny 

de 2018. 
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3. Equip docent 

 
3.1 Tutories i especialitats 
 

Tutors/es d'educació Infantil: 

Xxxxxxxxxxxxxxx                                   P-3 A  xxxxxxxxxxxxxxx                                              P-3 B 

xxxxxxxxxxxxxxx                                        P-4 A xxxxxxxxxxxxxxx                                              P-4 B 

xxxxxxxxxxxxxxx                                        P-5 A xxxxxxxxxxxxxxx                                             P-5 B 

 

Tutors/es del Cicle Inicial: 

xxxxxxxxxxxxxxx                            1rA   xxxxxxxxxxxxxxx                                   1rB   

xxxxxxxxxxxxxxx                            2nA   xxxxxxxxxxxxxxx                                   2nB  

 

Tutors/es del Cicle Mitjà: 

Xxxxxxxxxxxxxxx                              3rA  xxxxxxxxxxxxxxx                                   3rB  

Xxxxxxxxxxxxxxx                            4tA   xxxxxxxxxxxxxxx                                   4tB   

 

Tutors/es del Cicle Superior: 

xxxxxxxxxxxxxxx                                    5èA  xxxxxxxxxxxxxxx                                    5èB   

xxxxxxxxxxxxxxx                                    6èA   Xxxxxxxxxxxxxxx                                    6èB  

 

Especialitats, docències compartides i reforços 

 xxxxxxxxxxxxxxx                                                      Especialista d’anglès 

xxxxxxxxxxxxxxx Especialista d’anglès 

xxxxxxxxxxxxxxx Especialista Educació Física 

xxxxxxxxxxxxxxx Especialista Educació Física 
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xxxxxxxxxxxxxxx Especialista Educació Especial                                                                

 

xxxxxxxxxxxxxxx Especialista de Música i reforç  

xxxxxxxxxxxxxxx Reforç  de  parvulari 

xxxxxxxxxxxxxxx Reforç Primària 

xxxxxxxxxxxxxxx Reforç Primària 

xxxxxxxxxxxxxxx Tècnica especialista en Educació Infantil 

xxxxxxxxxxxxxxx Auxiliar Educació especial 

 

xxxxxxxxxxxxxxx Administrativa 

xxxxxxxxxxxxxxx Conserges 

 

3.2 Assignació de càrrecs 

Equip Directiu: 

Director xxxxxxxxxxxxxxx 

Cap d’estudis xxxxxxxxxxxxxxx 

Secretaria xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Coordinadores de cicle: 

Coordinadora E. Infantil xxxxxxxxxxxxxxx 

Coordinadora C. Inicial xxxxxxxxxxxxxxx 

Coordinadora C. Mitjà xxxxxxxxxxxxxxx 

Coordinadora C. Superior xxxxxxxxxxxxxxx 

 Altres coordinacions: 

Coordinadora TAC xxxxxxxxxxxxxxx 
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Coordinadora lingüística xxxxxxxxxxxxxxx 

Coordinadora de Riscos Laborals xxxxxxxxxxxxxxx 

3.3 Consell de Direcció 

Aquest curs escolar el Consell de Direcció format pels tres membres de l’equip directiu 

i les quatre coordinadores de cicle ha pogut reflexionar i debatre diferents aspectes 

pedagògics i organitzatius i alhora prendre decisions conjuntes per una millora global 

del nostre centre. 

Les reunions han estat els dimarts quinzenals i s’han estructurat en dos apartats, punts 

informatius, i punts a debatre. Els punts informatius posteriorment s'han enviat al 

claustre via correu electrònic, i els punts a debatre s’han parlat en sessió de cicle. 

 

Valoració:   

CD:  El consell valora molt positivament l’ambient de naturalitat amb el que es pot 

parlar. Seria l’espai i el lloc on potenciar la línia pedagògica i anar consensuant acords i 

derivar tota la feina de funcionament a comissions pròpies. 

ED: Hem reflexionat sobre el caire que li hem de donar a aquestes reunions. Hem de 

prendre decisions eminentment pedagògiques i anar consensuant temes a nivell 

vertical i els punts informatius continuar enviant-los per mail i els de festes traspassar-

los a Comissions. Volem consensuar la línia pedagògica de l’escola  aprofitant el PdD 

2018-2022. Crear Comissió festes, Comissió TAC i responsable de sortides (assignats 

per ED). 

La periodicitat quinzenal ens sembla adequada. 

A la PGAC 2018-19 es concretaran les propostes de millora. 

 

3.4 Claustre 

Hem programat dos claustres per trimestre, bàsicament de funcionament i per 

consensuar projectes  de centre i novetats metodològiques. 

 

Valoració: 

EI: S’han fet pocs i majoritàriament informatius. Ens agradaria fer alguns pedagògics 

per establir una línia d’escola. 
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Valorem positivament que els claustres estan ben organitzats, preparats i són eficients. 

CI: Caldria fer claustres per a compartir acords i aspectes pedagògics i establir criteris 

verticals. Cal que la gent participi oralment als Claustres (molta gent no parla).Cal fer 

els necessaris i prou. 

CM: Els que s’han fet han estat curts i efectius. Potser mancaria algun claustre més 

pedagògic per poder compartir una nova manera de fer que estem aprenent, ja que 

creiem que estem en moments de canvis i anem fent al criteri de cadascú. 

CS: Han estat pocs, però ben elaborats i no tensionals. Es nota que hi ha hagut molta 

feina al darrere. 

ED: Trobem que els claustres no acaben de ser resolutius perquè la gent no parla i al 

final acabem derivant els acords en el consell de direcció. 

A la PGAC 2018-19 es concretaran les propostes de millora. 

 

3.5 Cicles 

Hem programat dos tipus de cicles. Els dimarts que hi hagut consell de direcció, hem 

fet en dijous cicle organitzatiu o de gestió. La resta de dijous hem planificat cicles 

pedagògics per compartir temes metodològics. 

L’equip Directiu hem estat assignats als cicles, cadascú a un cicle. Tanmateix ens ha 

ajudat a unificar criteris verticals a tota l’escola i poder refermar un projecte comú. 

 

Valoració: 

EI: Aquest curs hem estat eficients, però hem hagut de dedicar moltes sessions a 

elaborar els nous informes i ens han quedat propostes i temes pendents que ens 

proposem anar fent el curs vinent. 

CI:  Els cicles són bastant àgils. Les tasques estan clares i prenem acords amb facilitat 

tot i que caldria fer activitats de cohesió. 

CM: El cicle valora que no s’ha fet caliu i ha costat cohesionar-se. Per millorar, es 

proposen activitats de cohesió de grup. Encara que a nivell de feina, han sigut força 

efectius. Mancaria parlar més de l’alumnat. 

CS: El cicle valora que les reunions han estat funcionals i tot i que s’hauria de millorar 

la puntualitat ( s’ha arribat a començar 20’ més tard). La feina s’ha portat al dia. 

ED: Pensem que els cicles pedagògics no s’han dut a terme. 
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A la PGAC 2018-19 es concretaran les propostes de millora. 

 

3.6 Comissió d'Atenció a la Diversitat 

Hem partit del pla d'atenció a la diversitat revisat el juny del 2016, on es defineix la 

seva nova composició i les funcions dels diferents membres. 

Com a novetat aquest curs escolar, hem incorporat una nova referent de psicopedagogia de 

l’EAP, que juntament amb mestra d'Educació Especial, ha incidit més en l'atenció a la diversitat 

i ha fet referent a  la mestra d'EE en aquest àmbit.  

Hem treballat metodologies inclusives segons el DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de 

l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, i pretenem enfocar 

les docències compartides de Primària de l’any vinent per afavorir l’inclusió de tot el nostre 

alumnat. 

Valoració: 

EI: Les intervencions fetes han estat adients però considerem que mancaria més temps 

de dedicació en general. 

CI: Ens els casos molt greus és necessari que hagi un retorn per part de l’especialista de 

l’EAP I‘encara que sigui per correu electrònic). Alguns tutors esperen aquest retorn que 

no ha arribat. La logopeda si que ens sorprèn a totes les tutores que treballem amb 

ella. 

CM: Manca resposta de la psicopedagoga de l’EAP envers alguns alumnes. Ha sigut 

millorable i caldria que es fessin xerrades per alguns temes importants com la Dislèxia. 

CS: Es va donar prioritat ( a inici de curs) als alumnes de 1r i 6è. A l’alumnat de 6è no se 

li ha fet cap observació. El document de traspàs a l’institut s’ha dut a terme mitjançant 

les tutores de 6è (informacions que elles han hagut de donar). Als alumnes SCD; al 

gener es va acordar que hi tindrien informe de traspàs i al juny no s’ha parlat d’ells. 

ED: Valorem positivament la nova referent de l’EAP tot i que som conscients que 

estem en un moment molt inicial i aquest any li ha servit per conèixer els alumnes i 

adaptar-se al centre. 

Les reunions de la CAD les valorem com a positives ja que hem començat a treballar 

temes pedagògics d’inclusió, avaluació i metodologies competencials. 

A la PGAC 2018-19 es concretaran les propostes de millora. 
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3.7 Metodologia dins l’aula 

Enguany hem incorporat un element nou de l’atenció a la diversitat, les docències 

compartides, com a recurs d’inclusió de tot l’alumnat dins l’aula. Pretenem fer una 

valoració d’aquest recurs i de la seva repercussió en l’aprenentatge de tot l’alumnat.  

Per aquest recurs, l’Equip directiu ha donat una hora més de nivell per coordinar-se i 

ha facilitat que siguin els mestres paral·lels els que desenvolupin aquesta tasca. Així, 

volem valorar aquesta novetat metodològica per tal de millorar l’esmentat recurs. 

Valoració: 

EI: (DC) P4 i P5 mates i llengües es valora que s’han aprofitat molt. Podem donar 

atenció més individualitzada i diversificada. (TAC) És un bon recurs. (Espais de treball 

P3/P4/P5)- Es valora molt positivament perquè es pot donar atenció a la diversitat, 

però s’haurien d’invertir diners en comprar material atraient per les aules. 

CI: (DC) Valoració molt positiva. Continuïtat pel curs vinent. (TAC) Els ordinadors no 

estan operatius. Costa molt iniciar les tasques i acabar-les. Hem utilitzat les dues 

àrees.(TALLERS VERTICALS): Amb els tallers asseguren les hores de plàstica que s’han 

de treballar a cada cicle. Decoració: Una sola persona al centre no pot ser. Va molt 

estressada. Scratch : Al cicle inicial funciona bastant bé. Al CM/CS: No van. 

Com a tutores: ens ha anat molt bé per a coordinar-nos. 

CM: (DC)A quart ens ha anat bé poder acompanyar la tutoria nova i als alumnes amb 

dificultats. La paral·lela sap millor el que passa al grup paral·lel. 

Quan no és entre paral·lels, és més difícil, no tant efectiu. (TAC) A quart hem trobat 

amb un nivell molt baix de competència en l’alumnat. Hem fet a l’assignatura de medi i 

català. Es reitera la conveniència de tenir ordinadors a l’aula ja que hi ha molts 

problemes a Info. No funcionen molt bé els ordinadors, tauletes digitals, etc. S’hauria 

de fomentar l’ús del blog. 

Tallers verticals: Ens agrada a tothom. S’hauria de millorar que les tutores es reunissin 

per fer Projectes. 

CS: (DC) Han estat útils per als paral·lels (les de medi). Expressió escrita (2 mestres a 

l’aula) ha anat força bé. 

Oral/ortografia  el desdoblament ha estat efectiu i profitós. A mates volem plantejar 

en la docència = racons: resolució de problemes, màquina de calcular, jocs de taula...  i 
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lògica. (TAC) A medi incorporades a la recerca d’informació i exposició de projectes. A 

llengua en algunes sessions d’expressió escrita (SOFT CATALÀ). (TALLERS VERTICALS): 

Positiu que sigui la mateixa persona per no repetir feines per controlar el material per 

adaptar feines als mateixos cicles... Positiu que alguns tallers siguin en anglès. 

ED: Valorem que moltes de les sessions de DC no s’han dut a terme amb els dos 

mestres a l’aula i dubtem que aquest recurs hagi estat profitós per afavorir 

l’aprenentatge tant divers dins l’aula. A més, no s’ha implementat gaire el recurs TAC 

en aquestes sessions tal com haguéssim esperat. 

 

3.8 Comissió Social 

Enguany hem incorporat un document de treball compartit per tal de consensuar les 

informacions des de totes les vessants abans de fer les reunions i així només prendre 

acords pels casos més problemàtics. 

Aquest curs hem anat revisant tots els casos que tenim de SCD, mirant de treballar 

amb famílies per abordar els casos més problemàtics que ens preocupen. 

Quant al treball conjunt amb les treballadores socials de l'ajuntament, hem fet 

seguiment via e-mail i telefònic i reunions periòdiques.  

Valoració: 

EI: Amb la graella la informació ha estat suficient. 

CI: Necessitaríem la informació organitzada de forma més entenedora. 

CM: El funcionament de la comissió i l’intercanvi d’informació ha estat correcte. 

CS: A nivell de cicle no s’ha fet cap transmissió. La informació ha arribat directament al 

tutor/a afectat/ada. 

ED: Valorem positivament l’intercanvi d’informació en xarxa i la capacitat de resolució 

de casos en el dia a dia i l’enfocament de nous casos. 

A la PGAC 2018-19 es concretaran les propostes de millora. 

 

3.9 Formació del professorat 

Com a centre aquest curs escolar tots els mestres pretenem formar-nos amb 

metodologies d’aula més competencials. Aquest curs, hem planificats dues formacions. 
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A nivell de centre, hem planificat  una formació d’Ambients per a les mestres del 

nostre claustre, conjuntament amb l’Escola Gaudí. Així, volem insistir en el treball per 

ambients a Educació Infantil (objectiu 1 de la PGAC). 

També aquest any ens hem incorporat a la Xarxa de Competències Bàsiques i això ha 

comportat una formació per un grup impulsor que està formant al claustre per tal 

d’afiançar metodologies diverses adaptades al treball per Competències bàsiques. 

  

A continuació detallem els diferents seminaris i cursos en que participen els mestres 

de l'escola: 

- Seminari “La pedagogia dels ambients” 

- Curs de formació sobre Projectes de la Xarxa de Competències Bàsiques: tot el 

claustre. 

- Seminari d'Educació Física de mestres de Sant Boi. 

- Seminari d’Educació Física inclusiva, Institut Guttmann. 

- Seminari de coordinació de Primària - Secundària (Llengua). 

- Seminari de coordinació de Primària - Secundària (Matemàtiques). 

- Seminari de Música de mestres de Sant Boi. 

- Seminari d’anglès de mestres de Sant Boi. 

- Seminari de Caps d'Estudis de Sant Boi. 

- Seminari TAC. 

- Seminari de Scratch. 

- Seminari d’Escacs 3: 

- Seminari de Percussió Corporal (Universitat de Vic). 

- Curs de la Dislèxia a l’Aula. 

- Seguretat i salut laboral: Prevenció de riscos laborals. Nivell bàsic: . 
- Formació de Xarxa de Competències Bàsiques (grup impulsor). 

- Formació de directors/es del Baix Llobregat. 

- Formador del seminaris de formació d’Esfer@ gestió acadèmica, administrativa i 

econòmica: . 

- Educació Inclusiva. 

- Taller d’avaluació com a motor de l’aprenentatge: Rosa Galán. 
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Valoració: (Formació Ambients/ Formació Xarxa de CB) 

EI: (Ambients) Es tornarà a fer l’any vinent mitjançant el CRP. 

CI: (Ambients) Es tornarà a fer l’any vinent mitjançant el CRP. 

   (Xarxa de CB) Valorem la bona disposició i implicació dels formadors. Hem tingut poc 

temps per a reflexionar a cada sessió. Hem trobat a faltar un guió o fil conductor per a 

lligar el treball per totes les sessions. 

No ens ha quedat massa clar com podem adaptar algunes metodologies al Cicle Inicial. 

Reconeixem que no hem participat gaire dels fòrums i els blocs de les Xarxes de CB. 

Encara ens queda arribar a tenir un bon guió per a treballar els projectes. 

CM: (Ambients) Es tornarà a fer al curs 2018/2019, semblava molt interessant. 

        (Xarxa de CB) Es valora positivament tenir informació del que fan altres escoles i 

 del que fem nosaltres mateixes. Les dinàmiques de grup és valoren molt bé. Ens 

 falta més part pràctica en la nostra realitat. 

CS:  (Ambients) Es tornarà a fer el curs 2018/2019. 

        (Xarxa de CB) Es valora que ha sigut informativa i ha estat més un espai de reflexió 

que no pas de formació. Si aconseguim fer un document de bases d’orientació i 

rúbriques haurem fet un gran pas. 

ED: Formació Ambients :Hem fet 2 sessions però hem deixat la formació per l’any 

vinent ja que la formadora ha causat baixa mèdica. 

Formació Xarxa de CB: Ens està servint com a espai de reflexió per consensuar eines de 

treball per projectes. A més, està fomentant la cohesió de grup. 

A la PGAC 2018-19 es concretaran les propostes de millora. 

 

3.10 Projectes de centre: 

Els projectes en que participa el nostre centre són: 

- Centre Formador. 

- Euronet 50/50 i Marató Energètica al febrer 

- Consum de la Fruita. 

- Cruyff Courts 6vs6 

Valoració:  

EI:  El cicle valora molt positivament el projecte de centre formador. El projecte de 

50/50 no és real, és molt més coherent conscienciar-nos tots durant tot el curs. El 
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projecte de la fruita es valora molt positivament perquè aquest curs s’ha tingut més 

fruita. 

CI: Està molt bé el projecte de centre formador perquè venen alumnes de pràctiques 

que ajuden molt a les aules. Està molt bé el projecte de 50/50 però caldria que es fes 

tot el curs per a tenir seguiment. El projecte de fruita els alumnes es mengen la fruita 

de primavera amb més gust i la d’hivern va a casa a la motxilla. 

CM: El cicle valora positivament el projecte de Centre Formador, i la implicació dels 

alumnes en vers Euronet i la Marató Energètica. Caldria mantenir el nivell d’implicació 

dels alumnes en el projecte. El projecte de consum de fruita també es valora 

positivament i quant al Projecte de Johann Cruyff no es comprometen a fer activitats 

fora d’horari escolar. 

CS: El cicle valora molt positivament el projecte de centre formador, la implicació dels 

alumnes en vers Euronet i el projecte de consum de fruita, tot i que el gènere alguna 

vegades ve verd. Quant al Projecte de Johann Cruyff es valora que hauria d’haver més 

implicació per part de l’equip docent. 

ED: La nostra valoració és molt positiva sobre els projectes de Centre Formador, 

Euronet i Marató Energètica i Consum de Fruita. Quant al Projecte de Johann Cruyff no 

es percep com a projecte d’escola sinó com a quelcom específic de CS i d’EF i no és així. 

A la PGAC 2018-19 es concretaran les propostes de millora. 

 

4. Sortides escolars 
 

 
 

Aquest curs escolar hem donat continuïtat a la tipologia de sortides que hem anat fent els 

darrers anys.  

Hem fet una sortida de tot el dia per trimestre, d'altres de migdia i a més a més tallers i 

activitats d’ aula que complementaven les activitats diàries. Aquestes sortides s’han programat 

en relació als diferents aprenentatges que s'han anat treballant al llarg del curs escolar en cada 

nivell.  

 

Les famílies ens han acompanyat a les sortides en tots els nivells, amb l’objectiu de fer-les 

partícips d’activitats pròpies del centre. A continuació presentem el gràfic de valoració derivat 

l'enquesta de satisfacció a les famílies (132 respostes). 
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A continuació presentem el gràfic de valoració derivat l'enquesta de satisfacció a les famílies 

en relació a les colònies de P5 (30 respostes) 

 

A continuació presentem el gràfic de valoració derivat l'enquesta de satisfacció a les famílies 

en relació a les colònies de 6è (20 respostes). 

 

Les valoracions de cada sortida, han quedat registrades a les actes de reunions de cicle. 
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5. Avaluació dels objectius i de les activitats 

Objectius i activitats Indicadors d'avaluació 

Objectiu 1:  

Millorar l'autonomia, potenciar la creativitat 

i la capacitat de comunicació i raonament a 

l'etapa d'Educació Infantil. 

Indicador 1.1: Nombre d'alumnes que es mostren autònoms davant 
diferents situacions i/o activitats d'Ensenyament Aprenentatge. 

Ii Io Ir 

- 70% 85% 

Indicador 1.2: Nombre d'alumnes que es mostren creatius davant 
diferents situacions i/o activitats d'Ensenyament Aprenentatge. 

Ii Io Ir 

- 70% 80% 

Indicador 1.3: Nombre d'alumnes que es mostren comunicatius davant 
diferents situacions i/o activitats d'Ensenyament Aprenentatge. 

Ii Io Ir 

- 70% 90% 

Activitat 1A: Fem  ambients a l'Educació Infantil:  

-4 ambients a P3: expressió i joc, filar prim, 

artístic i juguem a ser. 

-7 ambients a P4/P5: expressió i joc, filar prim, 

artístic, som arquitectes, experimentació, fem 

petits mons i juguem a ser. 

G.A:           

P3:             75% 

P4 i P5:     75% 

Q.E:        % 

70% 

70% 

G.I:        % 

85% 

83% 

Activitat 1B: Treball per projectes a P3, P4 i P5.   G.A:           100 % Q.E:          90% G.I:         95 % 

Activitat 1C: Espais d’Aprenentatge a P3 P4 i P5.           G.A:           83 % Q.E:          70 % G.I:         95% 

Activitat 1D: Documentació del canvi 

metodològic dels treball per projectes i dels 

espais d'aprenentatge. 

G.A:           80% Q.E:         80 % G.I:         80% 

Reflexió dels resultats obtinguts i propostes de millora: 
Ambients: Millorar els espais i augmentar recursos materials. 
Projectes: Trobar moments al cicle per compartir i millorar. 
Espais d’aprenentatge: Recursos materials per dotar les aules de més material didàctic. 
*Grau d'aplicació **Qualitat de l’execució ***Grau d'impacte 

Indicador: S’han fet les sessions 

d’ambients previstes 
Resultat en % 

Indicador: S’han fet amb els recursos i materials 

adients i s’han anat revisant les propostes dels 

mestres 

Resultat en % 

Indicador: Grau de satisfacció dels 

docents envers aquesta metodologia Resultat en % 
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Objectius i activitats Indicadors d'avaluació 

Objectiu 2: 

Millorar la competència d’aprendre a aprendre en 

l’àrea de Coneixement del Medi a l’etapa 

d’Educació Primària 

Indicador 2.1: Nombre d'alumnat que supera amb més d'un 7 
l’àrea de coneixement de medi (1r a 6é) 

Ii Io Ir 

- x x 

Activitat 2A: Concreció i elaboració d'una programació 

d'aula competencial a l’àrea de Coneixement del Medi a 

tota la Primària           

G.A:                      82  % Q.E:         82% G.I:             83% 

Activitat 2B: Desenvolupament de Projectes que integrin 

l’àrea de Coneixement del Medi i la competència digital 

a tota la Primària           

G.A:                     72  % Q.E:         68 % G.I:              43% 

Reflexió dels resultats obtinguts i propostes de millora: 

Els alumnes de CM (especialment 4t) tenen una base molt fluixa. Per buscar són molt competents, però en gestió de programes informàtics, no. 

CS: Aprofitar més els recursos de les tablets, programaris que ens traspassa la Mariona, fer pràctiques de laboratori. 

 

*Grau d'aplicació **Qualitat de l’execució ***Grau d'impacte 

Indicador: S’han fet les sessions  

previstes 
Resultat en % 

Indicador: S’han fet amb els recursos i materials 

adients i s’han anat revisant les propostes dels 

mestres 

Resultat en % 

Indicador: Grau de satisfacció dels 

docents envers aquesta metodologia Resultat en % 
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Objectius i activitats Indicadors d'avaluació 

Objectiu 3:  

Millorar el nivell de la competència lingüística en 

llengua catalana a l’Educació Primària 

Indicador 3.1: Nombre d’alumnat que supera amb més d’un 7 
l’àrea de català ( 1r a 6è). 

Ii Io Ir 

- x x% 

Indicador 3.2: Nombre d’alumnat que supera la prova de català 
de l’avaluació diagnòstica de 3r  

Ii Io Ir 

- x% x% 

Indicador 3.3: Nombre d’alumnat que supera la prova de català 

de competències bàsiques de 6è 

Ii Io Ir 

- x% x% 

Activitat 3A: Concreció i elaboració d’una programació 

d’aula competencial de l’àrea de llengua catalana.           

G.A:          62% Q.E:           87  % G.I:             58% 

Activitat 3B: Desenvolupament de sessions de 30’  de 

lectura per millorar la comprensió lectora a l’àrea de 

Llengua Catalana.          

G.A:          97 % Q.E:             97% G.I:            95% 

Activitat 3C:Realització d’activitats d’apadrinament 

lector en l’Educació Primària. 

G.A:         90 % Q.E:            95 % G.I:             97 % 

Reflexió dels resultats obtinguts i propostes de millora: 

- Continuar l’apadrinament amb els mateixos grups (si es pot) 

- Ens agradava més l’organització anterior d’agrupaments. Els alumnes tenien més clar que treballaven en cada sessió /dia. Aquest curs, tot i 

que hem tingut molt clar  el que havíem de treballar a cada curs, no hem respectat el que havíem establert a treballar a cada sessió. Hem fet 

més desdoblaments que DC, perquè els esforços han anat més a programar projectes i mates. 
*Grau d'aplicació **Qualitat de l’execució ***Grau d'impacte 

Indicador: S’han fet les sessions  

previstes 
Resultat en % 

Indicador: S’han fet amb els recursos i materials 

adients i s’han anat revisant les propostes dels 

mestres 

Resultat en % 

Indicador: Grau de satisfacció dels 

docents envers aquesta metodologia Resultat en % 
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Objectius i activitats Indicadors d'avaluació 

Objectiu 4:  

Millorar la competència digital de tot l'alumnat. 

Indicador 4.1: Nombre d'alumnat d'infantil que es mostra 
autònom en les activitats proposades del programa informàtic 
scratch i aplicacions tecnològiques en general. 

Ii Io Ir 

- 70% 70% 

Indicador 4.2: Nombre d'alumnat de primària que supera 
l'avaluació interna envers les activitats proposades del 
programa informàtic scratch. 

Ii Io Ir 

- x% x% 

Indicador 4.3: Nombre d'alumnat de primària que es mostra 

autònom fent servir els recursos digitals en les àrees de Medi i 

Català. 

Ii Io Ir 

- 70% 70% 

Activitat 4A: Programem amb l'scratch!           G.A:          65% Q.E:            65 % G.I:            42 % 

Activitat 4B: Integració de les TAC en les diferents àrees 

del currículum d'educació Infantil.          

G.A:          90% Q.E:             45% G.I:             50% 

Activitat 4C: Integració de les TAC en les àrees de 

Coneixement del Medi a l'etapa d'Educació Primària.           

G.A:         78 % Q.E:            87 % G.I:              69% 

Reflexió dels resultats obtinguts i propostes de millora: 

Ens agradaria tenir Beeboots per infantil. No veiem adient el programa scratch per infantil. 

Fer més ús de les tablets i d’altres programes/aplicacions per reforçar el que treballem. 

 

*Grau d'aplicació **Qualitat de l’execució ***Grau d'impacte 

Indicador: S’han fet les sessions  

previstes 
Resultat en % 

Indicador: S’han fet amb els recursos i materials 

adients i s’han anat revisant les propostes dels 

mestres 

Resultat en % 

Indicador: Grau de satisfacció dels 

docents envers aquesta metodologia Resultat en % 

 



 21 

Objectius i activitats Indicadors d'avaluació 

Objectiu 5:  

Avaluar de manera competencial i objectiva a totes les àrees 

d’Educació Infantil i Primària 

 

Indicador 5.1: Grau de satisfacció dels mestres 
envers la nova manera d'avaluar. 

 

Ii Io Ir 

- 80% 80% 

Activitat 5A: Reflexió i implementació de criteris comuns i objectius per 

l'Avaluació competencial  de totes les àrees d’Educació Primària. 

G.A:           100% Q.E:           100%         G.I:              97 % 

Activitat 5B: Consolidació d’activitats d’autoavaluació per part de tot 

l’alumnat 

G.A:           54% Q.E:           77% G.I:                70% 

Activitat 5C: Iniciació a la coavaluació en les àrees de Coneixement del 

Medi i a la competència d’Aprendre a Aprendre al Cicle Superior. 

G.A:            100% Q.E:            100% G.I:               100% 

Reflexió dels resultats obtinguts i propostes de millora: 

Ens hem centrat en l’avaluació competencial en l’àrea de projectes i l’hauríem d’implementar en les altres trimestres. 

 

 

*Grau d'aplicació **Qualitat de l’execució ***Grau d'impacte 

Indicador: S’han fet les sessions  

previstes 
Resultat en % 

Indicador: S’han fet amb els recursos i materials 

adients i s’han anat revisant les propostes dels 

mestres 

Resultat en % Indicador: Grau de satisfacció dels 

docents envers aquesta metodologia 

Resultat en % 
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Objectius i activitats Indicadors d'avaluació 

Objectiu 6: 

Millorar les relacions entre els diferents membres de la Comunitat 

Educativa. 

Indicador 6.1: Nombre de famílies 
associades a l'AFA.  

Ii Io Ir 

85% 86% 80% 

Indicador 6.2: Grau de participació de les 
famílies a les xerrades del centre. 

Ii Io Ir 

40 
famílies 

45 
famílies 

60 
famílies 

Indicador 6.3: Grau de participació de les 

famílies a les sortides escolars.  

Ii Io Ir 

- 80% 85% 

Indicador 6.4: Grau de participació de les 

famílies a les activitats d'Ensenyament 

Aprenentatge. 

Ii Io Ir 

- 9 
activitats 

18 
activitats 

Indicador 6.5: Grau de satisfacció de les 

famílies envers al centre. 

Ii Io Ir 

- 75% 82% 

Activitat 6A: Revisió de l'estructura de les reunions d'inici de curs dels tutors 

amb les famílies. 

G.A:           100 % Q.E:            100%     G.I:             90 %         

Activitat 6B: Ampliació de les xerrades de temes educatius per les famílies. G.A:           0% Q.E:       0 % G.I:          0% 

Activitat 6C: Participació de les famílies en les sortides escolars. G.A:           85% Q.E:           85 % G.I:           85 % 

Activitat 6E: Realització d'activitats d'aula amb la participació de les famílies. G.A:            85% Q.E:          85 % G.I:          85 % 

Activitat 6F: Realització del Projecte de Convivència del centre. G.A:          0% Q.E:           ___ G.I:         ___ 

Reflexió dels resultats obtinguts i propostes de millora: 

 

*Grau d'aplicació **Qualitat de l’execució ***Grau d'impacte 

Indicador: S’han fet les sessions  

previstes 
Resultat en % 

Indicador: S’han fet amb els recursos i materials 

adients i s’han anat revisant les propostes dels 

mestres 

Resultat en % Indicador: Grau de satisfacció dels 

docents envers aquesta metodologia 

Resultat en % 
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Objectius i activitats Indicadors d'avaluació 

Objectiu 7: 

Millorar la projecció externa del centre. 

Indicador 7.1: Nombre de famílies que formen 
part del facebook del centre.  

Ii Io Ir 

- 450 460 

Indicador 7.2: Nombre de publicacions fetes al 
facebook. 

Ii Io Ir 

- 8 10 

Indicador 7.3: Nombre de visites a la web de 

l'escola. 

Ii Io Ir 

- 1000 

visites 
10.000 

visites 

Indicador 7.4: Índex de famílies que escullen 

l'escola com a primera opció. 

Ii Io Ir 

100% 100% 90% 

Activitat 7A: Potenciació de la nova pàgina web. G.A:         100 % Q.E:           100 % G.I:          90% 

Activitat 7B: Potenciació del facebook de centre. G.A:          50% Q.E:            50% G.I:          50% 

Activitat 7C: Potenciació del twitter de centre. G.A:         90 % Q.E:             90% G.I:           90% 

Activitat 7D: Creació d'un nou tríptic informatiu. G.A:          0% Q.E:           0 % G.I:         0 % 

Reflexió dels resultats obtinguts i propostes de millora: 

*Grau d'aplicació **Qualitat de l’execució ***Grau d'impacte 

Indicador: S’han fet les sessions de 

previstes 
Resultat en % 

Indicador: S’han fet amb els recursos i materials 

adients i s’han anat revisant les propostes dels 

mestres 

Resultat en % Indicador: Grau de satisfacció dels 

docents envers aquesta metodologia 

Resultat en % 
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6. Anàlisi dels resultats de l'avaluació externa i interna de centre 

 

Avaluació diagnòstica de 3r 

Els resultats de l'avaluació diagnòstica de 3r han estat molt satisfactoris, tant si els comparem amb els 

dels cursos anteriors del propi centre . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquests resultats seran analitzats per l’ED i l’equip docent al setembre per tal de concretar els 

objectius de la PGAC 2018-2019. 

 

 

 

 

Resultats de l'avaluació de les proves de CB de 6è 

Els resultats de l'avaluació de les proves de Competències Bàsiques de 6è han estat en la mateixa línia 

que Catalunya. 
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Aquests resultats seran analitzats per l’ED i l’equip docent al setembre per tal de concretar els 

objectius de la PGAC 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Conclusions  

 

Ha estat un curs escolar on l’equip docent ha treballat intensament per aplicar noves metodologies de 

treball on l’alumne sigui el protagonista del seu procés d’ensenyament aprenentatge d’una manera 

real.  

L'Equip Directiu n'estem molt satisfets de la feina feta i continuarem vetllant per poder aprofundir en 

aquesta línia de treball, mantenint un bon clima de centre i respectant els objectius del Projecte de 

Direcció del 2018-2022. 

A la Programació General Anual de Centre del curs 2018-2019, inclourem les propostes de millora 

derivades d'aquesta Memòria Anual General de Centre. 


