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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: Antonio Ortiz Garcia 

 Cap d’Estudis: Rosa Maria Galán Cubero 

 Secretaria: Maria Mir Reig 

Ensenyaments: 6 Unitats EI i 12 unitats Primària. 

Nombre de mestres: 27'5 mestres 

Nombre d’alumnat: 461  alumnes 

Data de presentació al claustre: Dijous 27 de juny de 2019 

Data de presentació al Consell Escolar: Dijous 27 de juny de 2019 

Resolució d’aprovació per la direcció del centre: Dijous 27 de juny de 2019 

 

 

 

 

LEC Decret 
155/2010 

LEC Decret 
155/2010 

Projecte de  
Direcció 

Projecte de  
Direcció 

Projecte de  
Direcció 
Projecte de  
Direcció 

Dades del 
centre 
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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 Anual de Centre (MAC) 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 MA del curs 2018-2019. S'han explicitat els objectius, 

les actuacions i els indicadors d'avaluació proposats per aquest curs a partir del Projecte 

de Direcció 2018-2022. S'han tingut en compte també les valoracions, propostes de 

millora i de continuïtat que es van recollir a la Programació Anual i els resultats 

educatius del curs 2016/17, 2017/18 i 2018/19 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 MA. 

 

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 donem 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 2016/17. 

- Donem continuïtat i millora al treball per projectes a Coneixement del Medi a tota 

l’Educació Primària, iniciat el curs 2016/17. 

 - Donem continuïtat als 30 minuts de lectura diària i apadrinament lector per a la 

millora de la  comprensió lectora en Llengua Catalana a tota la Primària 

- Donem un impuls a les TAC com a eina indispensable d’aprenentatge en les àrees 

instrumentals. 

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

l’alumnat. 

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

Presentació 
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Esfer@, segons l’ordre d’Avaluació ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny. 

- Millorem la relació família-escola, fent partícip  a les famílies en el dia a dia del nostre 

centre. 

 

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. 

No és un document tancat, sinó un document revisable en qualsevol moment per 

incloure una millora al llarg del curs escolar. 

Aquesta MA 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 tots nosaltres, 

hem aconseguit crear ponts de diàleg i arribar a grans acords pedagògics que sens dubte 

permetran encara més millorar el nostre centre.  

Ha estat presentada al Claustre el dijous 27-06-2019  i al consell escolar el dijous 27-06-

2019. 
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3. Situació del context 

      

 

El nostre centre compta aquest curs 2018-19 amb un total de 6 grups d’Educació 

Infantil, 12 grups de Primària. 

Actualment composen la nostra escola: 461 alumnes matriculats, 27,5 membres d’equip 

docent, 1 TEI, 1  vetlladora a temps parcial (8h), 1 administrativa i  1 conserge a temps 

total i 1 a temps parcial. 

22 propietaris definitius, 1 d’ells Comissió de serveis fora del centre, 3 Comissió de 

serveis i 2,5 mestres interins/es. 

Incorporats a partir del 3 de setembre 2 substitutes per cobertura de reduccions. 

Hi ha 4 mestres (3 de Primària, i 1 d’Ed. Infantil) que s’han acollit a la reducció de 

jornada per majors de 55 anys.  

Pel que fa a les famílies, el teixit de pares i mares de l’escola Antoni Tàpies, està 

organitzat en una AFA que es troba en un procés de millora contínua amb una 

col·laboració molt fidel amb les activitats de l’Escola. 

Aquesta pren un paper actiu i compromès amb el centre i gestiona, sota supervisió de la 

Direcció del centre, les següents activitats: 
 

● Menjador escolar. 

● Acollida de l’alumnat de matí. 

● Activitats extraescolars. 

Enguany, l’estructura organitzativa i de gestió de l’AFA està essent molt partícip en les 

activitats del centre, amb reunions mensuals de planificació i seguiment amb l’Equip 

Directiu per la millora de la comunitat educativa. 

Pel que fa al vincle amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i les diferents iniciatives 

que s’impulsen, val la pena destacar les següents actuacions: 

● Manteniment del Projecte Escola 50/50 i marató Energètica. 

● Presència en el “Consell d’Infants”  

● Plans de promoció d’Esports. 

● Formació de l’Escola de mares i pares. 

● Consell escolar municipal (CEM) 

 Escola 

 Famílies 

 Institucions 

 

Context 

AFA 

Ajuntament 
de Sant Boi 
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4. Línies de treball prioritàries a la programació anual 

  

4.1 Renovació metodològica. 

L’escola, entesa com un agent que ajuda les persones a arribar al seu màxim potencial, 
que pretén fer créixer i desenvolupar les habilitats de cadascú i vetllar pel projecte vital 
dels alumnes, que està en un moment de canvi.  

En aquest estat de renovació pedagògica i metodològica, són molts els agents que 
promouen i incentiven refer els idearis d’innovació educativa per adaptar-los als canvis 
que demana la societat actual. 

Apostem enguany per iniciar canvis en les estratègies metodològiques de treball, per tal 
d’assegurar la participació i l’aprofitament de tots els alumnes. Aquestes estratègies es 
centraran en: 

 

 

 

4.2 Participació familiar. 

Obrir les portes de l’escola a la participació de les famílies pretén ser un gest de 
complicitat i de confiança. Enguany, amb l’objectiu de potenciar l’aprofundiment en la 
nostra coneixença i el nostre model educatiu, apostem per seguir comptant amb les 
famílies com a expertes i per seguir col·laborant en les activitats de centre, sortides 
pedagògiques i decoració de setmana cultural. 

Estem fent un treball conjunt amb les altres escoles de Sant Boi en el que estem 
redissenyant el model d’entrevista personalitzada entre el tutor i la família. 

El treball conjunt, famílies i Escola,  ens permetrà enfortir els lligams i potenciarà la 
implicació de tothom que forma part de la Comunitat Educativa.  
 

 

 

 el treball cooperatiu 

 el treball per projectes 

 la docència compartida 

 ambients d’aprenentatge 

 els espais d’aprenentatge 

 els racons de treball 

 suport escolar personalitzat (SEP) 

 les tutories individualitzades 

 el suport tecnològic (TAC) 

 els tallers 

 Impuls de la lectura i de l’anglès. 

 

Prioritats 
PGA 

Famílies 
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5. Funcionament i organització del curs:  

 

5.1 Estructura organitzativa de govern, pedagògica i de coordinació 

5.1.1  Tutories i especialitats 
 

Tutors/es d'educació Infantil: 

ED
U

C
A

C
IÓ

 IN
IF

A
N

TI
L Mestra/e 

Nivell/ 
Especialitat 

Adscripció  
als Cicles 

Comissió 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx P-3 A Ed. Infantil Sortides 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx P-3 B Ed. Infantil No fa comissió 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx P-4 A Ed. Infantil Coordinació 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx P-4 B Ed. Infantil Comissió de pati 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx P-5 A Ed. Infantil Comissió de festes 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx P-5 B Ed. Infantil Decoració 

 

Tutors/es del Cicle Inicial: 

C
IC

LE
 IN

IC
IA

L Mestra/e 
Nivell/ 

Especialitat 
Adscripció  
als Cicles 

Comissió 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1r A Cicle Inicial Comissió de TAC 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1r B Cicle Inicial Material i sortides 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2n A Cicle Inicial Comissió de pati 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2n B Cicle Inicial Coordinació 

 

Tutors/es del Cicle Mitjà: 

C
IC

LE
 M

IT
JÀ

 Mestra/e 
Nivell/ 

Especialitat 
Adscripció  
als Cicles 

Comissió 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3r A Cicle Mitjà Comissió de festes 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3r B Cicle Mitjà Material i sortides 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4t A Cicle Mitjà Coordinació 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4t B Cicle Mitjà Comissió de pati 

 

Tutors/es del Cicle Superior: 

C
IC

LE
  S

U
P

ER
IO

R
 

Mestra/e 
Nivell/ 

Especialitat 
Adscripció  
als Cicles 

Comissió 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5è A Cicle Superior Material i sortides 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5è B Cicle Superior Comissió de pati 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 6è A Cicle Superior Coordinació 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 6è B Cicle Superior Comissió de festes 
 

 

 

Tutories i 
especialitats 
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Es
p

ec
ia

lit
at

s 
Mestra/e 

Nivell/ 
Especialitat 

Adscripció  
als Cicles 

Comissió 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Reforç Ed. Infantil Comissió TAC 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Reforç Ed. Infantil Material  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Reforç Ed. Infantil No comissió 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Anglès Cicle Inicial Decoració 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Castellà Cicle Inicial Reforç de TAC 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ed. Musical Cicle Inicial Comissió de festes 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ed. Física i anglès Cicle Mitjà Comissió TAC 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Reforç Cicle Mitjà Reforç de festes 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Anglès Cicle Mitjà Reforç de festes 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Reforç Cicle Superior Decoració 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ed. Física Cicle Superior Comissió TAC 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ed. Especial Cicle Superior No comissió 
 

5.1.2 Assignació de càrrecs 

EQUIP DIRECTIU 

Director xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Cap d’estudis xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Secretària xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

ÒRGANS 
UNIPERSONALS DE 

COORDINACIÓ 

Càrrec / Coordinació Nom 

Coordinadora Educació Infantil  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Coordinadora Cicle Inicial  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Coordinadora Cicle Mitjà  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Coordinadora Cicle Superior  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Coordinadora TAC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Coordinadora LIC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Coordinadora Riscos Laborals xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

PAS 

Lloc de treball Nom 

Auxiliar Administrativa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tècnica d’Educació Infantil (TEI) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Vetlladora (14 h) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

SERVEIS  
 
 

EDUCATIUS 

Funció Nom 

Psicopedagoga de l’EAP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Treballadora social de l’EAP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Logopeda del CREDA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

AJUNTAMENT 

Funció Nom 

Conserges xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Personal neteja xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

AFA 

Funció Nom 

Presidenta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tresorera xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Secretària xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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5.2 Organització pedagògica de l’equip docent 

5.2.1 Consell de Direcció 

Aquest curs escolar pretenem seguir millorant el Consell de Direcció format pels tres 

membres de l’equip directiu i les quatre coordinadores de cicle. Pretenem continuar 

essent un grup on puguem reflexionar i debatre diferents aspectes pedagògics i alhora 

prendre decisions conjuntes per una millora global del nostre centre. 

Les reunions seran els dimarts quinzenals i s’estructuraran en punts eminentment 

pedagògics. Els punts informatius es continuaran enviant directament via correu 

electrònic, i els punts pedagògics a debatre es parlaran en sessió de cicle els dijous. 

Valoració:   

Consell Direcció:  Valorem que aquest curs ha sigut més fàcil el càrrec de coordinació 

perquè només es treballen temes pedagògics. I que la periodicitat és adequada. A més, 

que ha sigut molt positiu enviar per mail els punts informatius i els a debatre en dos 

documents diferents perquè ha donat més agilitat a les reunions de cicle. 

ED: Valorem que hem funcionat molt eficientment i que de cara al curs vinent voldríem 

continuar amb el mateix funcionament que tants acords ens ha possibilitat. 

A la PGA 2019-20 es concretaran les propostes de millora. 

 

5.2.2 Claustre 

Programarem dos tipus de claustres. Uns claustres més informatius i de gestió un cop 

per trimestre, i uns claustres més pedagògics per compartir experiències, formacions, 

visites a altres escoles, xerrades... un cop al mes. 

 

Valoració:   

EI: Han estat els necessaris i molt efectius. 

CI: Valorem que hi hagut poc claustres pedagògics que ens ajudin a fer línia d’escola i 

considerem important tenir més moments en els quals decidir qüestions importants que 

afecten a tota la comunitat educativa. 

CM: S’han fet pocs claustres. S’haurien de convocar claustres per a tractar temes 

pedagògics al menys un cada trimestre. Com per exemple per a recursos de Català. 

CS: Hi hagut poc claustres, però molt profitosos, molt ben preparats. S’escolten més veus 

que els darrers anys. 

Consell 
direcció 

Claustre 
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ED: Valorem també que s’haurien de fer més claustres pedagògics per consensuar línia 

d’escola i a més, la formació de l’Ara Escric i de la Xarxa de Competències bàsiques 

servirà per treballar temes pedagògics de Primària. 

A la PGA 2019-20 es concretaran les propostes de millora. 

 

 

5.2.3 Cicle 

Programarem dos tipus de cicles. Els dimarts que hi hagi consell de direcció, farem en 

dijous cicle de treball pedagògic. La resta de dijous farem cicles orientats a compartir el 

procés de canvi metodològic engegat fa dos cursos i al desenvolupament organitzatiu 

propi del cicle. 

L’equip Directiu estem assignats als diferents cicles, per tal de poder anar col·laborar i 

donar un cop de mà en aquest procés de canvi metodològic. 

Valoració:   

EI: Valorem molt positivament els correus informatius que han deixat temps al cicle per 

reflexionar d’altres aspectes més pedagògics. 

CI: Com a cicle hem treballat molt bé i hem arribat a acords fàcilment. Al ser tots nous a 

l’escola o al cicle hi hagut algunes informacions que desconeixíem o que no teníem prou 

clares d’organització d’escola i no pedagògiques. 

CM: S’ha treballat a gust i molt tranquils. El cicle arriba amb facilitat a acords i hi ha bon 

enteniment entre el grup. 

CS: Molt bona predisposició per part de l’equip de cicle. S’ha portat la feina al dia, han 

estat cicles molt profitosos tot i que cal millorar la puntualitat d’assistència.  

ED: Aquest any s’han fet consells de direcció cada tres setmanes i s’ha pogut treballar 

a nivell de cicle amb més comoditat. Intentarem mantenir aquesta periodicitat. 

El criteri d’assignacions als cicles es va fer intentant buscar afinitats a l’hora de 

treballar i veiem que ha donat bons resultats. 

 

 

5.2.4 Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) 

Partim 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. 

Fa dos anys vam recuperar la figura d’una de les mestres d'Educació Especial, amb les 

Cicles 

CAD 
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funcions específiques que es detallen al PAD. Aquest curs escolar pretenem aprofundir 

més en l'atenció a la diversitat i fer referent a  les mestres d'EE en aquest àmbit, 

afiançant les hores d’atenció individual pròpia amb els alumnes amb necessitats. 

Aquest curs la mestra d’EE disposarà de dues hores d’hores no lectives per fer 

recolzament als tutors en l’elaboració i posada en pràctica dels Pis. I la referent de l’EAP 

farà equips docents i claustres sobre metodologies inclusives. 

Valoració:   

EI: Molt bé, s’han fet les observacions pertinents i les reunions dels equips docents. 

També s’han fet xerrades interessants. 

CI: Valorem positivament els equips docents i les reunions que s’han fet per parlar dels 

nens/es amb dificultats. 

CM: Els grups de 3r valoren positivament la intervenció de la psicopedagoga de l’EAP. En 

el cas d’AB de 4tB es valora que es podria haver fet més feina al respecte. 

CS: Molt poques reunions tot i que profitoses. Les mestres d’EE tenen la sensació que els 

ha faltat alguna reunió més. S’haurien de prioritzar les hores d’EE de cara al curs vinent 

dels alumnes de CS. 

ED: El curs vinent intentarem que la mestra d’Educació Especial no sigui tutora i podrà 

atendre millor a tots els alumnes i farà un major seguiment amb la referent de l’EAP. 

Podríem continuar amb les temàtiques per atendre millor la diversitat d’aula. 

 

5.2.5 Comissió social 

Fa dos cursos vam incorporar la Treballadora social de l'EAP per donar-li a la comissió un 

nou funcionament amb l'objectiu d'incidir més en l'alumnat amb risc social. 

Aquest curs volem insistir en la revisió de possibles alumnes  SCD amb reconeixement 

per part de l'EAP per tal d'actualitzar les dades socials del centre. 

Quant al treball conjunt amb les treballadores socials de l'ajuntament, vetllarem per 

donar continuïtat a les reunions periòdiques i seguiment d'alumnat, tot i que ha hagut 

un canvi de referents de centre. 

Valoració:   

EI: La informació arriba de forma àgil. 

CI: Valoració positiva. Transmissió ràpida i pràctica. 

Comissió 
Social 
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CM: Valoració correcta. 

CS: Tothom ho mira de forma individual. Ho fem via drive. 

ED: Valorem positivament el funcionament via drive, s’actualitza molt àgilment la 

informació i tothom pot consultar-ho al moment. De cara al curs vinent, continuar 

amb el mateix format. 

 

5.2.6 Formació del professorat 

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

metodologies d’aula més competencials. Actualment, tenim previstes dues formacions. 

Mitjançant el CRP, estem gestionant una formació d’Ambients per a les mestres del 

nostre claustre, conjuntament amb altres escoles. Així, volem insistir en el treball per 

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

També, el curs passat ens hem incorporat a la Xarxa de Competències Bàsiques i això 

comporta una formació per un grup impulsor que formarà 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”: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- Curs de formació sobre Projectes de la Xarxa de Competències Bàsiques territorial: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CoMfluim. Rúbrica de Canvi: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Seminari d'Educació Física de mestres de Sant Boi: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Seminari de coordinació de Primària - Secundària (Llengua): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Seminari de Música de mestres de Sant Boi: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Formació Cantània: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Coordinació d’especialistes de Llengua estrangera: anglès: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- Coordinació Pedagògica a Primària: seminari de Caps d’estudis: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- Coordinació Pedagògica a Primària: seminari de secretaris: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- Seminari TAC: Mariona Mir. 

-Seminari Educació Infantil: Recursos TAC: xxxxxxxxxxxxxxxx 

- Seminari d’ Àmbit de metodologies amb enfocament globalitzat ( 30 hores): xxxxxxxxxx 

- Seminari de l’Escola: espais per habitar i temps per viure (30 hores): xxxxx. 

- Taller “Detecció, diagnòstic i intervenció del TDAH ( 6 hores):xxxxxxxxxx 

Formació 
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- Taller “Detecció, diagnòstic i intervenció del TEA ( 6 hores):xxxxxxxx 

- Taller d’escriptura creativa a Primària: xxxxxxx 

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

- Formació permanent directors/es del Baix Llobregat: xxxxxx 

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

econòmica: xxxxxxxxxxx 

- Seminari de Sharing to learn: xxxxxxxxxxxxxxx 

- Seminari LIC del CRPxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Valoració: (Formació Ambients/ Formació Xarxa de CB) 

EI: (Ambients)  Ens va agradar molt. Va estar motivador i ens obre reflexions a dur a 

terme en el cicle. 

     (Xarxa de CB) Fa reflexionar sobre la importància d’establir continuïtat amb el cicle            

inicial. 

CI: (Xarxa de CB) Valorem molt positivament la feina de l’equip impulsor. Ens han 

agradat molt les dinàmiques de grup d’inici de les sessions. Ens ha faltat temps de 

reflexió i d’aprofundiment dels diferents temes tractats. 

CM: (Xarxa de CB) Es valora positivament com a espai de trobada i de reflexió. 

CS:  (Xarxa de CB) Molt teòric i poca aplicació a l’aula. Hem fet molt d’anàlisi, però ens 

veiem com “estancats”. 

ED: Formació Ambients : Valorem molt positivament aquest tipus de formació i esperem 

poder donar-li continuïtat de cara al curs vinent amb el tema de l’avaluació. 

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. 

De cara al curs vinent, hauríem de concretar el posar en marxa algun dels canvis 

proposats i veure els seus resultats. Continuar mantenint-lo com a espai pedagògic. 

A la PGA 2019-20 es concretaran les propostes de millora. 

 

 

5.2.7 Projectes de centre 

Els projectes en que participa el nostre centre són: 

Projectes 
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- Centre Formador. 

- Consum de la Fruita. 

- Cruyff Courts 6vs6 

- Projecte 50/50 d’estalvi energètic. 

- Sharing to learn (novetat curs 2018-2019)* 

- Relacionar la vida (novetat curs 2018-2019)* 

Valoració dels Projectes:  

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

positivament l’UB però  no tant bé les pràctiques de TEI del cicle formatiu. El projecte de 

50/50 també molt bé, els infants s’impliquen i els hi agrada. El projecte de la fruita es 

valora positivament. 

CI: El projecte de centre formador té una valoració molt positiva, considerem que és 

molt profitós tenir alumnes de pràctiques. Està molt bé el projecte de 50/50 però caldria 

proposar un delegat energètic tot el curs i no només durant la marató. El projecte de 

consum de fruita  al final acaba reduït a fruita que s’acaba repartint per endur-se-la a 

casa. 

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

alumnes en vers Euronet 50/50 i la Marató Energètica. El projecte de consum de fruita 

també es valora positivament. 

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

alumnes de pràctiques.  

L’alumnat està molt conscienciat amb el projecte 50/50, de fet va coincidir amb el 

projecte d’energia a 6è. Es proposa que es creï un delegat energètic durant tot el curs.  

El projecte de la fruita es valora molt positivament, però se’ns acumula la dels 3 dies en 

un. Alguns cops s’han de llençar peces perquè venen massa madures. 

El projecte de Cruyff Courts és una activitat molt enriquidora a nivell de valors i relació 

en els grups. Valorem molt positivament la continuïtat de l’activitat a l’igual que 

demanem més implicació per part d’altres cicles encara que sigui només pel partit de 

Sant Boi. 

El Sharing ens ha permès introduir a la sessió d’anglès jocs de taula i activitats en grup. 

És preparació inicial i canviar el xip perquè en aquella sessió els Language assistents són 
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els mestres. Però això et permet observar molt també. S’ha aprofitat molt i els alumnes 

han augmentat el seu contacte amb la llengua, tot i que algunes vegades els Language 

parlaven en català. 

El projecte Relacionar la vida ha sigut molt positiu i molt ben valorat per l’alumnat de 

6è. S’hauria de tenir present de cara al proper curs el tema de l’horari i fer-ho coincidir 

amb les sessions d’alternativa. 

ED: La nostra valoració és molt positiva sobre el projecte de Centre Formador, ens 

permet estar en contacte amb  els futurs docents i enriquir-nos mútuament.  

El projecte Euronet 50/50  i Marató Energètica el valorem molt positivament perquè 

els alumnes es consciencien de l’estalvi energètic i a la vegada ens permet estalviar i 

invertir en la millora de les nostres instal·lacions. De cara al curs vinent, estem d’acord 

que caldria un delegat energètic per aula durant tot el curs. 

El projecte de Consum de Fruita es valora positivament, tot i que considerem que 

podríem aprofitar les activitats proposades per dur-les a terme en moments puntuals a 

l’aula. 

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.  

El projecte de Sharing to learn ens ha permès ampliar les habilitats comunicatives en 

llengua anglesa dels nostres alumnes de 5è. De cara al curs vinent, volem mantenir el 

mateix el mateix projecte. 

El projecte de Relacionar la vida ens ha permès empatitzar amb els afectats amb 

malaltia mental i ens ha permès relacionar-nos amb els professionals d’aquest sector, 

tan important al nostre municipi. 

A la PGA 2019-20 es concretaran les propostes de millora. 

 
 
5.2.8 Valoració metodològica i organitzativa (novetat aquest curs) 
 
5.2.8.1 Docència compartida: 

EI: Valorem molt positivament tenir dues mestres a l’aula, ja que es pot oferir atenció 

més individualitzada. A P3 han afectat molt les substitucions a Primària per part dels 

reforços d’infantil. 

CI: Valorem molt positivament les docències compartides fetes amb el paral·lel,         
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permeten l’atenció més individualitzada de l’alumnat. 

CM: Es valora molt positivament aquest recurs. 

CS: En el cas de 5èA la tutora s’ha quedat amb el grup classe (la majoria d’hores de DC) i 

s’ha prioritzat el reforç i la Pepi o l’Assumpció marxava amb la Salma.  

S’hauria d’intentar que la DC sigui la mateixa mestra en la mateixa àrea. A 5èA i 6èa no 

ha estat possible. 

Les DC de projectes molt profitoses a l’igual que mates. En canvi la de llengua no, tenim 

la sensació de fer menys contingut que quan hi havia agrupaments. L’EE i ortografia 

queda coixa. Caldria revisar si fer com a mates (diferents espais-EE i CO i Or-Gr-Le). 

ED: Quant a Infantil, valorem molt positivament el recurs. 

Quant a Primària, valorem que aquest recurs s’hauria d’aprofitar el 100% de les hores i 

que la mestra que entra a l’aula no hauria de ser una mestra de reforç sinó dividir 

l’aula en diferents espais de treball, tal i com fan a infantil, i tenir una tasca assignada. 

No s’haurien de programar controls o activitats que no necessitin dues mestres en 

aquelles hores. Si per algun motiu excepcional, una de les dues mestres quedés lliure 

en aquelles hores ho hauria de comunicar a l’Equip directiu i s’assignaria el recurs a 

una altra aula que el necessiti. 

 
5.2.8.2 Treball per projectes a medi: 

EI: En general, ens agrada treballar per projectes, però considerem que dos per curs està 

bé, ja que treballen aspectes de les jornades i d’altres que sorgeixen espontàniament a 

l’aula. 

CI: Valoració positiva. Proposem alguna manera de poder saber i compartir com es 

treballen els projectes en altres cicles. 

CM: Valoració molt positiva d’aquesta metodologia. 

CS: L’alumnat mostra una millora en l’adquisició de coneixements. L’alumnat i famílies 

els agrada més aquesta manera de treballar. És més proper per a ells. 

ED: Valorem molt positivament aquesta manera de treballar durant tot el curs en tots els 

cicles. Hauríem de buscar la manera de compartir el que s’està fent en els diferents 

cicles, tot i que aquest curs s’ha intentat sense èxit. 

 

5.2.8.3 Incorporació de les TAC en activitats d’aprenentatge. 
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EI: Les hem incorporat i ens han permès oferir aprenentatges més motivadors i anar 

avançant en diferents ritmes. 

CI: Valoració positiva. S’han incorporat en els projectes i en activitats puntuals de llengua 

i de mates. 

CM: La sala d’info 2 no funciona i hi ha moltes dificultats per poca eficiència de la sala. 

S’han incorporat les TAC a l’aprenentatge. 

CS: S’han anat incorporant a gairebé tots els projectes: kahoots, ofimàtica, prezzy 

(anglès), google, class dojos, soft català, dipity, mapes conceptes..  

ED: Valorem que hauríem de treure més profit a aquest recurs. Mirarem d’eliminar la 

sala d’info 2 i dotar per cicles d’un carretó de portàtils per portar dins de les aules en 

les activitats que ho requereixin. 

Valorem que hem de mantenir la revisió de les competències digitals que ha fet la 

comissió TAC i anar incorporant les que no s’han treballat. Si es necessita formació 

mirarem de proporcionar-la. 

 

5.2.8.4 Tallers verticals: 

CI: Considerem que tots haurien de ser de plàstica. També es valora que s’han desfet 

moltes vegades aquest curs. 

CM: En general, funcionen bé. S’hauria de donar prioritat als tallers plàstics. Cal treballar 

habilitats (retallar, enganxar, pintar...) 

CS: Molt bé, però el darrer trimestre hi hagut molt poques sessions ( s’ha hagut 

d’avaluar 3rT amb 2 sessions).  S’hauria d’intentar no posar sortides en dia de tallers o 

les persones que acompanyin no siguin de tallers: demanar famílies. 

ED: Valorem que funciona molt bé, tot i que s’hauria de mirar de no fer coincidir 

sortides amb el dia de taller, i en el cas que coincideixi haurien de buscar famílies per 

acompanyar. Proposem 4 tallers de plàstica, un de chroma per treballar la llengua i un 

altre de scratch/robòtica. Reiterem que s’hauria d’aprofitar aquella hora de nivell per 

treballar aspectes pedagògics de cicle. 

 

5.2.8.5 Sep i tutoria individualitzada: 

CI: Valorem molt positivament. Ens hem trobat a 2n que hi havia grups en els quals el 
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número d’alumnes per fer SEP superaven els 6. 

CM: Funciona molt bé. 

CS: Pel que fa al SEP l’alumnat ho ha aprofitat molt. En el cas de 6è hi hagut sessions del 

3rT que els hem ajuntat i ha anat molt bé. Pel que respecta a la TI ha anat bé, tot i que 

algun alumne s’oblida que s’ha de quedar i el fet que sigui després de tallers fa que 

marxi. En aquests casos s’agafen alumn@s del menjador. En algun cas han demanat els 

alumn@s venir en parelles. 

ED: Valorem que aquest recurs s’hauria d’aprofitar el 100% de les hores. Trobem que 

hi ha alguns divendres que no es fa la tutoria individualitzada. Recordeu que són hores 

lectives i s’hauria de programar amb antelació i no agafar alumnes del servei de 

menjador ni per aquest motiu ni per cap altre. 

 

5.2.8.6 30’ minuts de lectura.  

CI: Valorem molt positiva. Els nens/es es mostren molt motivats. 

CM: Valorem molt positivament, han millorat molt i s’hauria de mantenir el que es fa 

amb l’apadrinament quinzenal. 

CS: Valoració molt positiva. Els alumnes el que més valoren és el gust de lectura i 

l’apadrinament lector. Aprofitar el bon temps per sortir a l’exterior. 

ED: Valorem que ara que tenim ben assolit el gust per la lectura i el funcionament de 

l’apadrinament lector, hauríem d’insistir en les altres dues sessions per fer activitats de 

comprensió lectora (proves ACL, lectogrups...) i millorar aquest punt. 

 

5.2.8.7 Entrada i sortida de famílies fins les portes:  

EI: Molt positiva. Les famílies s’han mostrat respectuoses. 

CI: Valoració molt positiva. Permet al mestre/a controlar amb qui marxen els seus 

alumnes i permet el contacte directe amb les famílies. 

CM: Bé. Tot i que caldria clarificar per on entren els pares els dies de pluja.  

CS: A CS no han pujat gaire però quan ho han fet ha sigut molt positiu. 

ED: Valorem molt positivament l’entrada fins les portes, hi ha més contacte entre família 

i mestres.  
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5.2.8.8: Fil musical i bons dies: 

EI: La música podria estar més fluixeta. 

CI: Valoració positiva. Considerem que amb una cançó per entrar hi ha suficient. Seria 

important no obrir amb tant de temps d’antelació la porta. Les rotllanes de bon dia 

continuen essent molt profitoses. 

CM: Bé. 

CS: El fil musical inicialment el volum era molt alt. Ara tot molt bé. Molt positiu que 

comenci a sonar 5 minuts abans de la sortida per poder recollir. 

Els bons dies són molt útils per moments informatius, dinàmiques de cohesió de grup, 

experts (a 5èA)...Moments puntuals no s’ha fet (algunes DC, dies de proves...) 

ED: Valorem molt positivament aquest recurs de la música. Pensem que s’hauria 

d’aprofitar els bons dies per treballar la cohesió de grup.  

 

5.2.8.9: Valoracions de projectes i festes en formulari de google: 

EI: Ens resulta un pel més feixuc trobar-ho pel correu però si facilita els resultats globals 

de l’escola ja ens està bé. 

CI: Valoració positiva. Són ràpides i pràctiques. 

CM: Molt bé. Molt àgil. 

CS: Molt més àgil que l’anterior manera de documentació. 

ED: Valorem molt positivament aquest recurs, és pot fer la valoració de manera més 

àgil. 

 

5.2.8.10: Google drive per compartir fotos i vídeos amb famílies: 

EI: Molt positiu. 

CI: Valoració positiva. És un recurs ràpid, fàcil i pràctic. L’única cosa negativa és que hi ha 

moltes famílies que no ho consulten. 

CM: Molt bé. 

CS: Molta agilitat per a mestres. Trobem que les famílies i nens no entren a mirar-ho 

massa. 

ED: Valoració molt positiva tot i que hauríem de potenciar que les famílies entressin 

més a aquest recurs, potser fent una explicació pràctica a la reunió d’inici de curs.
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  6. Objectius curs 2018/19 i indicadors de progrés 

 

Objectius curs 2018/19 Relació 
Obj. PdD 

Responsables Indicadors de progrés 

1. Millorar l'autonomia, potenciar la creativitat i la 
capacitat de comunicació i raonament a l'etapa 
d'Educació Infantil. 

4 Consell de 
Direcció 

1.1 Nombre d'alumnes que es mostren autònoms davant diferents 
situacions i/o activitats d'Ensenyament Aprenentatge. 
1.2 Nombre d'alumnes que es mostren creatius davant diferents 
situacions i/o activitats d'Ensenyament Aprenentatge. 
1.3 Nombre d'alumnes que es mostren comunicatius davant 
diferents situacions i/o activitats d'Ensenyament Aprenentatge. 

2. Millorar la competència d’Aprendre a aprendre en 
l’àrea de Coneixement del Medi a l’etapa Educació 
Primària  

4 Consell de 
Direcció 

2.1 Nombre d'alumnat que supera l’àrea de Coneixement del 
Medi. (1r a 6è) ( Competència en el coneixement i la interacció 
amb el món físic + Competència Social i Ciutadana + Competència 
d'Aprendre a Aprendre) 

3. Millorar el nivell de la competència lingüística en 
llengua catalana a l’Educació Primària 

1 Consell de 
Direcció 

3.1 Nombre d'alumnat que supera  l’àrea de català. (1r a 6é) 
(Competència lingüística) 
3.2 Nombre d'alumnat que supera la prova de català de l'avaluació 
diagnòstica de 3r. 
3.3 Nombre d'alumnat a la franja baixa en català a les proves de 
Competències bàsiques de 6è. 
3.4 Nombre d'alumnat a la franja mitjana en català a les proves de 
Competències bàsiques de 6è. 
3.5 Nombre d'alumnat a la franja alta en català a les proves de 
Competències bàsiques de 6è. 

4. Millorar la competència digital de tot l'alumnat. 5 Consell de 
Direcció 

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

4.2 Nombre d'alumnat de primària que supera l'avaluació interna 



 

Memòria Anual                                                                                                                                                                                              Curs 2018-2019                             22 

envers les activitats proposades del programa informàtic scratch. 

4.3 Nombre d'alumnat de primària que es mostra autònom fent 
servir els recursos digitals en les àrees de Medi i Català. 

5. Millorar l’atenció a la diversitat utilitzant metodologies 
per afavorir la inclusió del nostre alumnat. 

6 Consell de 
Direcció 

5.1 Grau de satisfacció dels mestres envers les pràctiques 
inclusives proposades per la CAD 

 

6. Avaluar de manera competencial i objectiva totes les 
àrees d’Educació Infantil i Primària. 

1,2,3,4 Consell de 
Direcció 

6.1 Grau de satisfacció dels mestres envers la nova manera 
d'avaluar. 

7. Millorar les relacions entre els diferents membres de la 
Comunitat Educativa. 

7 Equip Directiu 

AFA 

7.1 Nombre de famílies associades a l'AFA. 

7.2 Grau de participació de les famílies a les xerrades del centre. 

7.3 Grau de participació de les famílies a les sortides escolars. 

7.4 Grau de participació de les famílies a les activitats 
d'Ensenyament Aprenentatge. 

7.5 Grau de satisfacció de les famílies envers al centre. 

8. Millorar la projecció externa del centre. 8 Equip Directiu 

Coordinadora 
TAC 

8.1 Nombre de famílies que formen part del facebook del centre. 

8.2 Nombre de publicacions fetes al facebook. 

8.3 Nombre de visites a la web de l'escola. 

8.4 Índex de famílies que escullen l'escola com a primera opció. 
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7. 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 

-   

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

Ii Io Ir 

-   

Indicador 1.3: Nombre d'alumnes que es mostren comunicatius davant 

diferents situacions i/o activitats d'Ensenyament Aprenentatge. 

Ii Io Ir 

-   

Activitat 1A: Treballem per ambients a l'Educació 

Infantil: expressió, joc , filar prim, som 

arquitectes, artístic, experimentació, fem petits 

mons, juguem a ser... 

G.A: 

 

Q.E: 

 

G.I: 

 

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

Activitat 1C: Espais d’Aprenentatge a P4 i P5.           G.A:                               Q.E:          G.I:          

Activitat 1D: Documentació del canvi 

metodològic dels treball per projectes i dels 

espais d'aprenentatge. 

G.A: 

 

Q.E: 

 

G.I: 

 

Reflexió dels resultats obtinguts i propostes de millora: Reflexionar al cicle sobre els projectes i ambients. 

*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 2: 

Millorar la competència d’Aprendre a aprendre en 

l’àrea de Coneixement del Medi a l’etapa Educació 

Primària 

 

Indicador 2.1: Nombre d'alumnat que supera l’àrea de 

Coneixement del Medi. (1r a 6è) 

Ii Io Ir 

-   

Activitat 2A: Concreció i elaboració d'una programació 

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

tota la Primària.           

G.A: 

 

Q.E: 

 

G.I: 

 

Activitat 2B: Desenvolupament de Projectes  que integrin 

l’àrea de Coneixement del Medi  i la competència digital 

a tota la Primària.           

G.A: 

 

Q.E: 

 

G.I: 

 

Reflexió dels resultats obtinguts i propostes de millora: 

CI: Ens hem d’animar a fer servir tablets. També demanem poder tenir l’horari disponible d’espais de informàtica. Programar amb més antelació. 

CM: Dificultats amb els ordinadors de la sala d’info 2.  

CS: Continuar amb la mateixa línia de treball i ampliar el ventall d’aplicacions informàtiques per treballar amb els alumnes i ensenyar-los-els. 

*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 l’àrea de català. (1r a 6é) Ii Io Ir 

-   

Indicador 3.2: Nombre d'alumnat que supera la prova de català de l'avaluació 

diagnòstica. 

Ii Io Ir 

   

Indicador 3.3: Nombre d'alumnat a la franja baixa en català a les proves de 

Competències bàsiques de 6è. 

Ii Io Ir 

   

Indicador 3.4: Nombre d'alumnat a la franja mitjana en català a les proves de 

Competències bàsiques de 6è. 

Ii Io Ir 

   

Indicador 3.5: Nombre d'alumnat a la franja alta en català a les proves de 

Competències bàsiques de 6è. 

Ii Io Ir 

   

Activitat 3A: Concreció i elaboració d'una 

programació d'aula competencial de l’àrea de 

llengua catalana.           

G.A: 

 

Q.E: 

 

G.I: 

 

Activitat 3B: Desenvolupament de sessions de 

lectura per millorar la comprensió lectora a l’àrea 

de Llengua Catalana. 

G.A: 

 

Q.E: 

 

G.I: 

 

Activitat 3C: Realització d’activitats 

d’apadrinament lector en l’Educació Primària 

G.A: 

 

Q.E: 

 

G.I: 

 

Reflexió dels resultats obtinguts i propostes de millora: 

CI: Comprar més llibres de biblioteca cada curs. Cada inici de curs anar renovant les biblioteques d’aula. 
CS: Canviar la manera de treballar i fer-ho com a DC mates, en diferents espais (, ort-gra-lex, EE i EOr) i 2 mestres a l’aula. Obrir la possibilitat  que entrin pares en aquests espais una vegada els mestres i 

l’alumnat agafin la dinàmica. Tenim la sensació que a nivell de llengua no estem treballant tot el que cal, no arribem a fer tot el que fèiem temps enrere. 

*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 i beebots. 

Ii Io Ir 

-   

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

Ii Io Ir 

-   

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 

-   

Activitat 4A: Programem amb l'scratch i beebots!           G.A:           Q.E:          G.I:          

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

d'educació Infantil.          

G.A:           Q.E:           G.I:         

Activitat 4C: Integració de les TAC en l’àrea de Coneixement del Medi a l'etapa 

d'Educació Primària.           

G.A:           Q.E:            G.I:          

Reflexió dels resultats obtinguts i propostes de millora: 

EI: A P3 i P4 no s’han fet beebots fins el maig. 

CI: S’hauria de buscar tablets sempre fer fer racons. 

CS: Que hi hagi més continuïtat i poder ampliar amb robòtica. Seria interessant poder disposar de portàtils/pcs que funcionessin bé ( es difícil cobrir mig grup a Info 2). 
*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 5:  

Millorar l’atenció a la diversitat utilitzant metodologies per afavorir 

la inclusió del nostre alumnat. 

Indicador 5.1: Grau de satisfacció dels mestres 
envers les noves metodologies inclusives 

 

Ii Io Ir 

-   

Activitat 5A: Creació i promoció de pràctiques inclusives des del marc de 

la CAD 

G.A: 

 

Q.E: 

 

G.I: 

 

Reflexió dels resultats obtinguts i propostes de millora: 

CI: Parlar amb la referent de l’EAP per a que fomenti més pràctiques de cara al curs vinent. 

CS: No ha arribat cap activitat. Tenim el record de parlar a inici de curs de metodologies que fèiem servir amb aquest alumnat a nivell de tutoria / 

cicle i fer buidatge a la CAD, però no s’ha rebut cap retorn. Hi hagut poques reunions. 

 

 

 

*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:  

Avaluar de manera competencial i objectiva totes les àrees 

d’Educació  Infantil i Primària. 

Indicador 6.1: Grau de satisfacció dels mestres 
envers la nova manera d'avaluar. 

 

Ii Io Ir 

-   

Activitat 6A: Reflexió i implementació de criteris comuns i objectius per 

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

G.A:               Q.E:          G.I:            

Activitat 6B: Consolidació d'activitats d'autoavaluació per part de tot 

l'alumnat. 

G.A Q.E:          G.I:            

Activitat 6C: Iniciació a la coavaluació en les àrees de Coneixement del 

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

G.A:              Q.E:           G.I  
     (els costa ser objectius) 

Reflexió dels resultats obtinguts i propostes de millora: 

EI: Per tenir més recursos hem demanat la formació del proper curs d’Avaluació. També ens agradaria tenir més material autocorrector. 

CI: Es treballa de manera competencial però l’avaluació de manera competencial encara està per millorar. 

CS: Autoavaluacions fetes a través de rúbrica: llengua oral, exposicions de projectes, portafolis de cada àrea/tutor, alguna tipologia textual i finals 

de trimestre. S’han fet poques sessions però totes les previstes. Continuar incorporant de cara al proper curs. 

S’han fet coavaluacions amb exposicions de projectes i activitats de llengua oral. També del treball en equip. 

 

*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 les relacions entre els diferents membres de la 

Comunitat Educativa. 

Indicador 7.1: Nombre de famílies associades a l'AFA.  Ii Io Ir 

   

Indicador 7.2: Grau de participació de les famílies a les 
xerrades del centre. 

Ii Io Ir 

   

Indicador 7.3: Grau de participació de les famílies a les 

sortides escolars.  

Ii Io Ir 

-   

Indicador 7.4: Grau de participació de les famílies a les 

activitats d'Ensenyament Aprenentatge. 

Ii Io Ir 

-   

Indicador 7.5: Grau de satisfacció de les famílies envers 

al centre. 

Ii Io Ir 

-   

Activitat 7A: Revisió de l'estructura de les reunions d'inici de 

curs dels tutors amb les famílies. 

G.A:                   Q.E:              G.I:              

Activitat 7B: Ampliació de les xerrades de temes educatius per 

les famílies. 

G.A:                      Q.E:                G.I:              

Activitat 7C: Participació de les famílies en les sortides 

escolars. 

G.A:                      Q.E:               G.I:              

Activitat 7D: Realització d'activitats d'aula amb la participació 

de les famílies. 

G.A:                      Q.E:               G.I 

Activitat 7F: Realització del Projecte de Convivència del centre. G.A:                       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 8: 

Millorar la projecció externa del centre. 

Indicador 8.1: Nombre de famílies que formen 
part del facebook del centre.  

Ii Io Ir 

-   

Indicador 8.2: Nombre de publicacions fetes al 
facebook. 

Ii Io Ir 

-   

Indicador 8.3: Nombre de visites a la web de 

l'escola. 

Ii Io Ir 

-   

Indicador 8.4: Índex de famílies que escullen 

l'escola com a primera opció. 

Ii Io Ir 

   

Activitat 8A: Potenciació de la  pàgina web. G.A:            Q.E:            G.I:            

Activitat 8B: Potenciació del  facebook de centre. G.A:             Q.E:             G.I:             

Activitat 8C: Potenciació del  twitter de centre. G.A:            Q.E:             G.I:             

Activitat 8D: Creació d'un nou tríptic informatiu. G.A:              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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7. Anàlisi dels resultats de l'avaluació interna i externa de centre 

 
7.1 Resultats de l'avaluació de les proves de ACL DE 1r a 6è: 

Els resultats de l'avaluació de les proves de ACL de 1r a 6è han estat en la mateixa línia que 

Catalunya. 

 

 

 

Valoració de les Proves ACL: 

 

 

7.2 Resultats d’avaluació interna de 6è: 

 

 

 

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

 

                       Superen les proves en percentatges globals el següent nombre d’alumnes: 

 

 

 

 

 

 

 

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

objectius de la PGA 2019-2020. 

ÀREA 2018 2019 MILLORA 

Llengua catalana    

Llengua castellana    

Llengua Anglesa    

Matemàtiques    

Medi Natural i Social    
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8. Sortides escolars 

 

Aquest curs escolar s’ha constituït una comissió de sortides i colònies formada per una 

persona de cada cicle i s’ha fet un anàlisi de les sortides que es porten a terme, anàlisi dels 

preus i les àrees a les que van associades. 

Així, s’ha consensuat buscar més sortides de l’entorn proper, aprofitant la nova Guia 

d’Activitats de l’Ajuntament, per abaratir costos i per a que siguin més significatives pels 

alumnes. També, s’ha consensuat identificar per àrees les sortides dins la graella i fer una 

sortida amb cost econòmic de música, anglès i Educació Física per nivell i curs.  

També s’ha acordat continuar amb una sortida de tot el dia per trimestre cada curs escolar, 

d'altres de migdia i a més a més tallers i activitats d’ aula que complementin les activitats 

diàries. Aquest curs, hem valorat  continuar fent una sortida de tota la Primària per treballar 

aspectes de la castanyada i millorar el bon clima del centre. 

Aquestes sortides s’han programat en relació als diferents aprenentatges que es treballaran 

al llarg del curs escolar en cada nivell.  

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

partícips d’activitats pròpies del centre. 

 
Pel que fa a les colònies , després d’un acord massiu al claustre, s’ha decidit mantenir les 

colònies cada  final de cada cicle (P5, 2n, 4t i 6è) 

 

A l'annex trobarem el llistat de sortides i colònies per nivell i trimestre. 
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9. 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 2019-2020, inclourem les propostes de 

millora derivades d'aquesta Memòria Anual, un cop analitzades els resultats interns i externs 

dels nostres alumnes, a més de les diverses valoracions tant de famílies com mestres. 

Aquestes propostes aniran enfocades a : 

- Millorar el recurs de docència compartida a Primària per millorar els resultats de 

comprensió lectora, comprensió oral i Expressió escrita en llengua catalana. A més, millorar l’ús 

de les TAC i les metodologies inclusives. 

Quant a Infantil, valorem molt positivament el recurs. 

Quant a Primària, valorem que aquest recurs s’hauria d’aprofitar el 100% de les hores i que la 

mestra que entra a l’aula no hauria de ser una mestra de reforç sinó dividir l’aula en diferents 

espais de treball, tal i com fan a infantil, i tenir una tasca assignada. No s’haurien de 

programar controls o activitats que no necessitin dues mestres en aquelles hores. Si per algun 

motiu excepcional, una de les dues mestres quedés lliure en aquelles hores ho hauria de 

comunicar a l’Equip directiu i s’assignaria el recurs a una altra aula que el necessiti. 

Així, pensem que hi hauria d’haver tres grups ( un d’Exp. Escrita, un de Comprensió 

Oral/Lèxic/gramàtica i un altre de TAC on es podien treballar comprensions orals o activitats 

de llengua). 

- Comprensió lectora castellà i català. Aquest curs hem començat a passar les proves ACL a 

tota la Primària a final de curs. De cara al curs vinent, hauríem de passar les proves a inici de 

curs per detectar en quin aspecte de la comprensió lectora tenim més mancances i programar 

activitats per intentar resoldre-les i passar-les a final de curs on podríem veure els resultats i 

l’índex de millora. 

Als 30 minuts de lectura valorem que ara que tenim ben assolit el gust per la lectura i el 

funcionament de l’apadrinament lector, hauríem d’insistir en les altres dues sessions per fer 

activitats de comprensió lectora (proves ACL, lectogrups...) i millorar aquest punt. 
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- Expressió escrita català i castellà. Aquest curs volem sistematitzar l’expressió escrita dins de 

la docència compartida. Hem programat una formació d’Expressió Escrita creativa per tal de 

donar recursos als nostres tutors i millorar aquest punt que sempre té molt marge de 

millora. 

- Comprensió oral català i castellà. Aquest curs volem sistematitzar la comprensió oral dins de 

la docència compartida.  

 

- Competència en llengua anglesa. Intentar donar més hores d’exposició als alumnes del 

centre per tal de millorar les competències en llengua anglesa. El curs vinent pretenem 

introduir l’anglès en P3 en mig grup que fins ara no es feia. S’hauria de fer un treball sistemàtic 

amb la comprensió oral, lectora i expressió escrita. 

- Educació en valors. Continuar amb el treball de valors amb el Projecte Relacionar la Vida a 

6è, intentar buscar algun projecte per treballar el bullying a les aules de CS i realització del 

Projecte de Convivència. 

Els bons dies s’hauria de treballar sistemàticament per millorar la cohesió de grup. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Memòria Anual de Centre                                                                                                Curs 2018-2019  
35 

 
 
 
 
 

10. Annexos 
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11. Enquesta de satisfacció de les famílies  
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15. Esteu satisfets/es amb les xerrades educatives que el centre us proposa? I amb 

l'horari? 
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12. Pla actuació centre EAP i CRP 

Pla d’actuació de centre 

Servei educatiu: Baix Llobregat 3 (Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló)  

Nom del centre: ESCOLA ANTONI TÀPIES 

Tipologia del centre: Escola pública  Població: SANT BOI DE LLOBREGAT 

Nom dels professionals del servei educatiu   Horari i periodicitat d’atenció de cada  professional 

EAP Psicopedagog:   Sara Alami Dijous de 9 a 14h setmanalment. 

EAP Treballadora social  Susana Rufian Dilluns de 9 a 14h mensual 

ELIC Assessora: Pilar Pena Acordat amb el centre de manera puntual 

CRP Professional:   Rosa Vilalta Acordat amb el centre de manera puntual 

CREDA:   Esther Valero Dilluns 15 a 15:45h i dijous 9  a 10:45h 

Signatura dels professionals referents del Servei educatiu Signatura de la director/a del centre 

Sara Alami 
EAP 

Rosa Vilalta 
CRP 

Pilar Pena 
ELIC 

Toni Ortiz 
Director 

Lloc i data: Sant Boi de Llobregat,  27  de setembre de 2019 
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Concreció del Pla d’actuació 

El SE ha prioritzat pel curs 18-19 incidir en determinades actuacions per a aconseguir major eficàcia de les intervencions dels seus 

professionals. 

 

Les línies prioritàries establertes incideixen en: 

 

A. Promoure la millora de la competència professional dels docents a través de la formació contínua , impulsant el treball competencial, 
l’orientació educativa, la recerca i  la innovació. 
 

B. Assessorar i col.laborar amb els equips docents i directius en la detecció de necessitats educatives, orientant-los en les mesures i 
suports per personalitzar el procés d’aprenentatge, dins el marc d’una avaluació continua de l’alumnat i amb la implicació i compromís 
de la família. 
 

C. Promoure la llengua oral, la lectura i l’escriptura per al desenvolupament de la competència plurilingüe i intercultural dels alumnes. 
 

D. Dinamitzar actuacions entre la comunitat escolar i educativa per afavorir respostes integrals adequades i d’èxit educatiu, en el context 
educatiu i social dels centres. 
 

E. Col.laborar amb SSTT, la Inspecció i els equips directius en la gestió autònoma dels centres educatius. 
. 
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Objectiu Promoure i donar suport a les iniciatives d’inclusió des d’un plantejament global de centre. 

Actuacions, intervencions i/o recursos Responsable Indicadors d’avaluació Valoració 

- Participació a la CAD per tal de promocionar i donar 
suport a les iniciatives d’inclusió. 

EAP 
L’actuació s’ha dut a terme seguint la 

planificació, temporització i reunions previstes. 
 

Temporització 
La realització de l’actuació ha generat canvis 

en la intervenció dels docents a l’aula. 
 

Tot el curs 

Grau d’utilitat de les intervencions.  

Agents 

implicats 
EAP, CAD   

Valoració 

global 
Va faltar una segona part de la intervenció  
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Objectiu 
Col·laborar amb el centre educatiu en la delimitació de NEE/NESE de l’alumnat, en el disseny de mesures de suport universals, addicionals i intensives i en 

la planificació dels seguiments prioritzats. 

Actuacions, intervencions i/o recursos Responsable Indicadors d’avaluació Valoració 

- Reunions periòdiques amb l’equip directiu i mestres 
d’EE per preparar les intervencions assessores. 
 

EAP 
L’actuació s’ha dut a terme seguint la 

planificació, temporització i reunions previstes. 
 

Temporització 

La realització de l’actuació ha permès establir 

una organització de reunions i entrevistes 

adequades. 

 

Tot el curs 

Grau d’utilitat de les intervencions.  

Agents 

implicats 
EAP, Equip directiu, MEE   

Valoració 

global 

Proposta de millora: de cara al curs vinent, la MEE s’incorporarà a les reunions de coordinació amb l’equip directiu i 

EAP. 
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Objectiu 
Col·laborar amb el centre educatiu en la delimitació de NEE/NESE de l’alumnat, en el disseny de mesures de suport universals, addicionals i intensives i en 

la planificació dels seguiments prioritzats. 

Actuacions, intervencions i/o recursos Responsable Indicadors d’avaluació Valoració 

- Realització del seguiment de l’alumnat a través de 
reunions amb equips docents. 

EAP 
L’actuació s’ha dut a terme seguint la 

planificació, temporització i reunions previstes. 
 

Temporització 

La realització de l’actuació ha generat canvis 

en l’abordatge de mesures d’atenció a la 

diversitat i resposta educativa envers els 

alumnes. 

 

Tot el curs 

La realització de l’actuació ha permès establir 

una organització de reunions adequades. 
 

Agents 

implicats 
EAP, Equips docents, Equip directiu Grau d’utilitat de les intervencions.  

Valoració 

global 
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Objectiu 
E3.- Realitzar avaluació i/o seguiment de les famílies d’alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de situacions 

socioeconòmiques o socioculturals desfavorides 

Actuacions, intervencions i/o recursos Responsable Indicadors d’avaluació Valoració 

Entrevistes amb famílies dels alumnes matriculats al centre 

educatiu. 

Coordinació amb altres agents socials i educatius de 

l’entorn municipal o territorial  per tal d’oferir una atenció 

integrada i comunitària. 

EAP TS 
L’actuació s’ha dut a terme seguint la 

planificació, temporització i reunions previstes. 

 

Gens Poc Bastant Molt 

 

Temporització 
La realització de l’actuació ha comportat canvis 

en la relació de les famílies amb el centre. 

 

Gens Poc Bastant Molt 

 

Tot el curs Assistència a les Comissions Socials. 

 

Gens Poc Bastant Molt 

 

Agents 

implicats 
ED, Famílies i Serveis Externs 

Valoració 

global 

Durant aquest curs s’ha prioritzat el seguiment exhaustiu de dues famílies d’alumnes del centre educatiu, realitzant 

també, coordinacions amb els agents externs i seguiment mitjançant les Comissions Socials, d’aquestes famílies 

prioritzades i d’altres, per oferir una atenció integrada. La creació d’un document compartit al Drive amb les 

actuacions realitzades i les reunions amb l’equip directiu també han afavorit per tenir una visió més globalitzada de 

l’alumne.  

 

 

 



 

 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament  

Servei Educatiu Baix Llobregat 3 Pla d’Actuació en Centre. Curs 2018-2019  

 

 Memòria Anual de Centre                                                                                                Curs 2018-2019  

 

47 

Objectiu 

E4.- Col·laborar, assessorar i donar suport al procés de transició de l’alumnat NEESCD pel pas a secundària. 

 

Actuacions, intervencions i/o recursos Responsable Indicadors d’avaluació Valoració 

Valoració dels alumnes NEESCD pel pas a secundària. 

EAP TS 
L’actuació s’ha dut a terme seguint la 

planificació, temporització i reunions previstes. 

 

Gens Poc Bastant Molt 

 

 

Temporització 

La realització de l’actuació comporta que es 

realitzi, cada cop més, de forma autònoma per 

part del centre 

 

Gens Poc Bastant Molt 

 

 

Tot el curs 

Nombre d’alumnes valorats 3 

Agents 

implicats 
EAP TS   

Valoració 

global 

S’han valorat les NEESCD de tres alumnes del centre educatiu, s’han assessorat i s’ha realitzat seguiment a les 

famílies pel procés de transició a secundària. 
 



 

 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament  

Servei Educatiu Baix Llobregat 3 Pla d’Actuació en Centre. Curs 2018-2019  

 

 Memòria Anual de Centre                                                                                                Curs 2018-2019  

 

48 

Objectiu 
A3.- Dinamitzar els equips impulsors del centre en la posada en pràctica de metodologies globalitzadores i l’avaluació 

competencial. 

Actuacions, intervencions i/o recursos Responsable 

 

Indicadors d’avaluació Valoració 

Gestió i suport dels coordinadors de centre de la 

Xarxa de Competències Bàsiques Territorial. 

CRP 
Satisfacció en la  resolució dels incidents en 

la gestió de la XCb >= 90% 
 

Temporització 

La realització de l’actuació comporta que 

l’equip impulsor  treballa de forma més 

autònoma  

 

Gens Poc Bastant Molt 

 

Tot el curs 

La realització de l’actuació ha comportat 

millores en la dinàmica de l’equip impulsor 

del centre. 

 

Gens Poc Bastant Molt 

 

Agents 

implicats 
Coordinadors de centre XCB i CRP  

Valoració 

global 
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Objectiu 
A3.- Dinamitzar els equips impulsors del centre en la posada en pràctica de metodologies globalitzadores i l’avaluació 

competencial. 

Actuacions, intervencions i/o recursos Responsable  Indicadors d’avaluació Valoració 

Acompanyament  de l’equip impulsor de centre de la 

Xarxa de Competències Bàsiques Territorial. 

CRP 

 

Realització de visites a les reunions de 

treball de l'equip impulsor de centre per part  

professionals  del CRP >= 1  visita 

 

Temporització 

La realització de l’actuació comporta que 

l’equip impulsor teballi de forma més 

autònoma. 

 

Gens Poc Bastant Molt 

 

Tot el curs 

Nivell de satisfacció en l’acompanyament de 

l’elaboració del pla de treball, les 

publicacions i la memòria, d’acord amb els 

paràmetres establerts. 

 

Gens Poc Bastant Molt 

 

Agents 

implicats 
Equip impulsor de centre XCB i CRP 

Nombre d’entrades en el blog de centre de 

XCB >= 5 per centre participants 
 

Publicació en obert del blog de centre en la 

sinapsi de la XCb  
 

Valoració 

global 
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Objectiu A3.- Dinamitzar els equips impulsors del centre en la posada en pràctica de metodologies globalitzadores i l’avaluació competencial. 

Actuacions, intervencions i/o recursos Responsable  Indicadors d’avaluació Valoració 

Dinamització i assessorament dels equips impulsors 

de centre en el marc de la XCB de la zona educativa 

CRP 

 

L’actuació s’ha dut a terme seguint la 

planificació prevista.>=95% 
 

Temporització 
La realització de l’actuació comporta que 

l’equip impulsor  treballa de forma més 

autònoma  

 

Gens Poc Bastant Molt 

 

  Tot el curs 

La realització de l’actuació ha optimitzat les 

tasques de l’equip impulsor del centre. 

 

Gens Poc Bastant Molt 

 

Grau d'adequació dels continguts tractats 

respectes la demanda 

 

Gens Poc Bastant Molt 

 

La realització de l’actuació aporta més 

qualitat i eficacia al treball de lideratge al 

centre. 

 

Gens Poc Bastant Molt 

 

Agents 

implicats 
Coordinadors grups impulsors, CRP 

Nombre de dinàmiques transferides a 

l’equip impulsor del centre. 
7 

Valoració 

global 
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Objectiu 
C6.- Promoure la implementació del projecte “Sharing to learn” per a la millora de la competència lingüística anglesa de l’alumnat, a través d’activitats d’APiS 

coordinades entre ESC i INS. 

Actuacions, intervencions i/o recursos Responsable  Indicadors d’avaluació Valoració 

Acompanyament del projecte “Sharing to learn” 

 

CRP 

 

Percentatge d’incidències resoltes 

satisfactòriament.>=90% 
 

Temporització 

Tot el curs 

Nivell de satisfacció del professorat en la 

participació en el projecte >=70% 
 

 
Nivell de satisfacció del professorat del 

suport rebut en la gestió del projecte>=90% 

 

Gens Poc Bastant Molt 

 

Agents 

implicats 

Referents d’anglès d’ ESC i INS, Equip 

directiu de centre, referent de projecte a 

ST, CRP. 

Nivell de satisfacció de l’alumnat en la 

participació en el projecte.>= 80% 

 

Gens Poc Bastant Molt 

 

Valoració 

global 
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Objectiu A4.- Impulsar el coneixement i l’aplicació de les TAC per a la millora de competències comunicatives i de processos d’aprenentatge. 

Actuacions, intervencions i/o recursos Responsable  Indicadors d’avaluació Valoració 

Seminari de coordinació de gestors/es TAC de 

centres educatius. 

 

CRP 

 

L’actuació s’ha dut a terme seguint la 

planificació prevista.>=95% 
 

Temporització 

S’ha compartit amb el claustre les 

informacions i experiències 

desenvolupades l’actuació. 

 

Gens Poc Bastant Molt 

 

Tot el curs 

S’ha participat i/o presentat experiències 

TAC d’àmbit extern al centre 
 

Agents 

implicats 
Gestor/a TAC de centre, CRP 

Nombre d’entrades al blog del centre amb 

experiències i temàtiques relacionades amb 

l’ l’actuació. 

 

Valoració 

global 
  

 

 

 

 



 

 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament  

Servei Educatiu Baix Llobregat 3 Pla d’Actuació en Centre. Curs 2018-2019  

 

 Memòria Anual de Centre                                                                                                Curs 2018-2019  

 

53 

Objectiu 
F1.- Coordinar  el seminari de caps d’estudis per avançar en coneixements i dinàmiques que millorin la implementació  del lideratge 

distribuït 

Actuacions, intervencions i/o recursos Responsable  Indicadors d’avaluació Valoració 

Dinamització del Seminari de Cap d’Estudis. 

 

CRP 

 

L’actuació s’ha dut a terme seguint la 

planificació prevista.>=95% 
 

Temporització 
Nombre de dinàmiques transferides a 

reunions d’equip en el centre. 
 

Tot el curs 

Grau de satisfacció del material elaborat per 

portar a terme les dinàmiques. 

 

Gens Poc Bastant Molt 

 

Grau d'adequació dels continguts tractats 

respectes la demanda 

 

Gens Poc Bastant Molt 

 

Agents 

implicats 
Caps d’estudis i CRP 

La realització de l’actuació aporta més 

qualitat i eficacia al treball de lideratge al 

centre. 

 

Gens Poc Bastant Molt 

 

Valoració 

global 
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Objectiu 
E5.- Coordinació d’equips directius per avançar en coneixements i/o dinàmiques que millorin la implementació  del lideratge 

distribuït. 

Actuacions, intervencions i/o recursos Responsable  Indicadors d’avaluació Valoració 

Dinamització del seminari de secretaris de les 

escoles públiques 

 

CRP 

 

L’actuació s’ha dut a terme seguint la 

planificació prevista.>=95% 
 

Temporització 

Tot el curs 
Grau de satisfacció del contingut abordat 

respecte les expectatives. 

 

Gens Poc Bastant Molt 

 

Agents 

implicats 
Secretaris, CRP, Ajuntament 

La realització de l’actuació aporta més qualitat i 

autonomia i eficàcia a les tasques de secretaria 

del centre 

 

Gens Poc Bastant Molt 

 

Valoració 

global 
  

 

 

 



 

 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament  

Servei Educatiu Baix Llobregat 3 Pla d’Actuació en Centre. Curs 2018-2019  

 

 Memòria Anual de Centre                                                                                                Curs 2018-2019  

 

55 

Objectiu 

A5.- Acompanyar als centres en la detecció de necessitats i la definició de la formació en relació a la  pròpia planificació estratègica i 

en la seva avaluació prenent com a referència el treball competencial  ,l’orientació educativa, la recerca, el treball en xarxa i la 

innovació. 

Actuacions, intervencions i/o recursos Responsable  Indicadors d’avaluació Valoració 

Detecció conjunta de necessitats i definició de la 

formació 

  

 

Referent CRP del 

centre 

 

L’actuació s’ha dut a terme seguint la 

planificació prevista.>=95% 
 

Temporització 

La realització de l’actuació aporta més 

adequació a les necessitats de millora 

pedagògica del centre 

 

Gens Poc Bastant Molt 

 

Grau d’encert en la proposta del formador 

 

Gens Poc Bastant Molt 

 

Segon i tercer 

trimestre 
Grau de rellevància del suport rebut  

 

Gens Poc Bastant Molt 

 

Agents 

implicats 
Equip directiu i referent CRP  

Valoració 

global 
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Objectiu 

 

A6.- Gestionar  la formació inclosa dins el PFZ 

Actuacions, intervencions i/o recursos Responsable  Indicadors d’avaluació Valoració 

 

Gestió de tot el procés de la formació en centre i per 

a centres 

CRP 

 

Percentatge d’incidències resoltes 

satisfactòriament.>=90% 
 

Temporització 

Tot el curs 

Difusió de la informació respecte la formació  

 

Gens Poc Bastant Molt 

 

Agents 

implicats 
CRP, docents i centres 

Adequació de la oferta de formació 

intercentres a les necessitats del centre 

 

Gens Poc Bastant Molt 

 

Valoració 

global 
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ANNEX SERVEI ESPECÍFIC CREDA 

Concreció del Pla d’actuació 

Àmbit : Alumnat i Família 

Objectius prioritaris 

  

1.  Intervenir en l’àmbit de la comunicació i el llenguatge en aquells alumnes prèviament determinats programant  l’atenció específica i 

avaluant de manera contínua els seus assoliments. 

2.  Aportar informació sobre la intervenció específica i col·laborar amb l’EAP i els professionals del centre en el disseny de l’atenció 

educativa dels alumnes amb dificultats en la comunicació, el llenguatge i l’audició i en la seva implementació. 

3.  Col·laborar en l’orientació i atenció a les famílies d’aquells alumnes atesos. 

4.     Col·laborar en l’avaluació d’aquells alumnes que l’EAP consideri necessari en l’àmbit comunicatiu i    

lingüístic des de la Unitat de Valoració del SEE 

  

Identificació 
de l’alumne/a 

Data  de 
naixement 

Nivell 
educatiu 

Comportament 
ling. / 

Discapacitat
1 

Data d’inici 
intervenció 

Hores d’atenció setmanals Observacions: 
Actuacions des de 

seu CREDA 
alumne família professorat 
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13.  Valoració de  Sortides 

 

Nivell 
Nom de l’activitat i/o 

Lloc 
Trimestre Grau satisfacció Continuïtat (si/no) Observacions: 

P3 
Can Mas Castanyada 

1r 1   2   3   4   5 SI 
P3 només matí, sense dinar 

allà. 

P3 Teatre Amat Verdú 
1r 1   2   3   4   5 SI 

El tema de l’obra d’aquest curs 
no ha estat massa adient. 

P3 Descobreix 1 estació de 
FGC SB) 

2n 1   2   3   4   5 NO (Tema projecte) Es va fer llarg el camí a l’estació. 

P3 Olimpitàpies 2n   1   2   3   4  5 SI 
 

P3 Audició Caixa Forum 3r 1   2   3   4   5 SI Buscar una obra alternativa 

P3 Granja Canpidelaserra 3r 1   2   3   4   5 SI 
 

P3 Activitat Platja 3r  1   2   3   4   5 NO 
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Nivell Nom de l’activitat i/o Lloc Trimestre Grau satisfacció Continuïtat (si/no) Observacions: 

P4 Can Mas Castanyada 1r 1   2   3   4   5 SI  

P4 Ma Me Mi Mozart 
1r 1   2   3   4   5 SI 

Escollirem una altra obra per no 
repetir. 

P4 Teatre Amat Verdú 1r 1   2   3   4   5 SI El tema de l’obra d’aquest any  
no ha estat massa adient. 

P4 Museu de la Xocolata.Bcn 2n 1   2   3   4  5 Tema projecte 
 

P4 Font d’en Golbes 2n 1   2   3   4   5 SI 
 

P4 Olimpitàpies 2n 1   2   3   4   5 SI 
 

P4 Font d’en Golbes (Ja está pagada 2n 
trim) 3r 1   2   3   4  5  

 

P4 Audició Caixa Forum 3r 1   2   3   4   5 NO Buscar una obra alternativa 

P4 GranjaPark 3r 1   2   3   4   5 SI 
 

P4 Activitat Platja 3r 1   2   3   4  5 NO  

 



 

 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament  

Servei Educatiu Baix Llobregat 3 Pla d’Actuació en Centre. Curs 2018-2019  

 

 Memòria Anual de Centre                                                                                                Curs 2018-2019  

 

60 

Nivell Nom de l’activitat i/o Lloc Trimestre Grau satisfacció Continuïtat (si/no) Observacions: 

P5 Can Mas Castanyada 1r 1   2   3   4   5 SI  

P5 Ma Me Mi Mozart 
1r 1   2   3   4   5 SI 

BUSCAR UNA ALTRA OBRA PER NO 
REPETIR 

P5 Teatre Amat Verdú 
1r 1   2   3   4   5 SI 

El tema aquest curs no ha estat 
massa adient. 

P5 Museu de Paleontologia(Sabadell) 
2n 1   2   3   4  5 

Tema projecte. La classe 
que va triar el tema:4 

L’altra classe:1 

Es representatiu pels nens que 
treballen el projecte 

P5 Ajuntament Mercat 2n 1   2   3   4   5 SI 
 

P5 Activitat policia 2n 1   2   3   4   5 SI 
 

P5 Olimpitàpies 2n 1   2   3   4  5 SI 
 

P5 Can Rigol 2n 1   2   3   4   5 SI  

P5 Activitat policia Muntanyeta 
3r 1   2   3   4  5 SI 

Molt bé el circuit al costat de la 
gralla. 

P5 Audició Caixa Forum 3r 1   2   3   4  5 
 

Els nens va gaudir molt. 

P5 Activitat Platja 3r 1   2   3   4 5 NO Creiem que no cal tornar fer. 
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Nivell Nom de l’activitat i/o Lloc Trimestre Grau satisfacció Continuïtat (si/no) Observacions: 

1r La castanyada. La Conreria 1r  1   2   3   4   5                 No  

1r CRAM 1r  1   2   3   4   5 Sí  

1r Olimpitàpies 2n  1   2   3   4   5 Sí  

1r Auditori Sona Bach 2n  1   2   3   4    5 No  

1r Teatre anglès Cal Ninyo 2n  1   2   3   4   5 Sí  

1r Bombers 3r  

1   2   3   4   5 Sí 

S’ha de tenir en compte que els 
bombers poden marxar en qualsevol 
moment i si es així no hi ha sortida. 

Potser es podria mirar d’anar a un altre 
parc on si marxen hi hagi algu que es 

pugui quedar amb l’alumnat. 

1r Happy Park 3r  1   2   3   4 Sí  

1r Gincana Pirata 3r  1   2   3   4    Sí  
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Nivell Nom de l’activitat i/o Lloc Trimestre Grau satisfacció Continuïtat (si/no) Observacions: 

2n Museu de la ciència de Terrassa 1R 1   2   3   4   5 NO 

Els nens/es van tenir només 10 minuts 
per poder manipular el material del 

taller. 

2n Castanyada 1R 1   2   3   4   5 NO  

2n Educació Vial 2N 1   2   3   4   5 SI  

2n Olimpitàpies 2n 1   2   3   4  5 SI  

2n Auditori “Sona Bach” 2n 1   2   3   4   5 NO Els nens/es es van avorrir una mica. 

2n Teatre anglès Cal Ninyo 2n 1   2   3   4   5 SI  

2n Colònies “El Company” 3r 1   2   3   4 NO Falta de monitoratge. 

2n Gincana Pirata 3r 1   2   3   4   5 SI  

 

Nivell Nom de l’activitat i/o Lloc Trimestre Grau satisfacció Continuïtat (si/no) Observacions: 

3r 
Museu d’Història de Catalunya: La 

Polsina salta de segle. 
1rT 1   2   3   4   5 Si 

Sortida només de matí. 

3r 

Festa de la Policia 1rT 1   2   3   4   5 Si 
Continuïtat, ja està reservada 

3 d’octubre. 

3r La Conreria (Castanyada) 1rT 1   2   3   4   5 Si Buscar alternativa més econòmica. 

3r La Pedrera: Un cau de mil secrets 
(Música). 

1rT 1   2   3   4  5 Si 
Molt interessant. Fer-la cada dos 

anys ja que és de cicle. 

3r La Cantata de Nadal 1rT 1   2   3   4   5 Si Tornar-les a fer de matí. 
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3r L’Ajuntament + ràdio Sant Boi 2nT 1   2   3   4   5 Si Molt interessant les dues visites. 

3r Magic Myths 2nT 1   2   3   4  5 Si Continuïtat 

3r Espais protegits Delta del Llobregat 2nT 1   2   3   4   5 Si Molt interessant. 

3r Olimpitàpies 2nT 1   2   3   4   5 Si Continuïtat en el mateix horari. 

3r 
Trobada de Jocs Populars  2nT 1   2   3   4  5 No 

L’activitat està molt bé però 
l’organització és molt semblant a 
l’Olimìtàpies i són molt seguides. 

3r 
Museu Molí Paperer 

(Capellades) 
3rT 1   2   3   4  5 Si 

Molt interessant. Recomanar al 
conductor de l’autocar anar per 

l’autovia. Moltes corbes. 

3r Dansaboi 

 

3r T 1   2   3   4   5 Si 
Molt interessant la trobada amb 

altres escoles de Sant Boi. 

 

 

Nivell Nom de l’activitat i/o Lloc Trimestre Grau satisfacció Continuïtat (si/no) Observacions: 

4t 
El sistema solar i les fases de la 

Lluna (CosmoCaixa). 
1rT 1   2   3   4   5 Si 

Reservar l’1 de setembre. 

4t La Conreria (Castanyada) 1rT 1   2   3  4   5 Si Buscar alternativa més econòmica. 

4t 
La Pedrera: Un cau de mil secrets 

(Música). 
1rT 1   2   3   4   5 Si 

Molt interessant. Fer-la cada dos 
anys ja que és de cicle. 

4t La Cantata de Nadal . 1rT 1   2   3   4   5 Si Tornar a fer-les al matí. 

4t 
Cal Ninyo (Teatre en anglès) 

Magic Myths 
2nT 1   2   3   4  5 Si 

Contunuïtat 
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4t Orientem-nos a Can Palós 2nT 1   2   3   4   5 
Si però en un altre 

entorn. 
Fer-la a la Muntanyeta. 

Horari de matí. 

4t Olimpitàpies 2nT 1   2   3   4  5 Si Continuïtat en el mateix horari. 

4t El termòmetre del soroll 3rT 1   2   3   4   5 Si Continuïtat. Molt interessant. 

4t Pou de Glaç (Colònies) 3rT 1   2   3   4  5 Si 

Els nens van disfrutar molt. 
Continuar amb les mateixes 

activitats. Recordar a la casa de 
protegir l’enviament de les rajoles. 

4t 
Jocs alternatius, platja de 

Castelldefels. 
3rT 1   2   3   4  5 Si 

Continuïtat. 

 

 

Nivell Nom de l’activitat i/o Lloc Trimestre Grau satisfacció Continuïtat (si/no) Observacions: 

5è 
Riu Llobregat, del naixement a la 

desembocadura (Can Julià) 
1r 1   2   3   4   5 Sí 

Algun material no està del tot ben 
explicat i no saben com jugar-hi. 

5è Poble Espanyol 1r 1   2   3   4   5 Sí 

EL monitor que et toqui fa molt. 
Viatge en carrilet (T10-T12: cal molt 

de control). 
Important famílies per controlar 

desplaçaments. 

5è 
Trobada Handbol 1r 1   2   3   4   5 Sí 

 

CS 
Casa de colònies Tiana 

(Castanyada) 
1r 1   2   3   4   5 Sí Preu elevat 

CS Mi amigo Naïm 1r 1   2   3   4   5 Sí Ajuda a treballar valors. 
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CS 
Cantates de Nadal al Can 

Massallera 
1r 1   2   3   4   5 Sí 

Continuar amb el mateix sistema 
d’entrades. 

5è Educació Vial 

2n/3r 

(són dues 
sessions) 

1   2   3   4  5 SI 

La segona part aquest curs s’ha fet 
al costat de la Gralla, però el que vé 
es farà a Can Dubler (caldrà anar-hi 

en bus urbà) 

5è 
Al mercat, sigues sostenible 2n 1   2   3   4   5 Si 

Important llegir-se info que envíen 
sobre l’activitat perquè els alumnes 

sàpiguen què treballaran. 

CS Joso (escola de còmic) 2n 1   2   3   4  5 Sí 
Recordar la data de l’activitat (se li va 

pasar) 

CS Olimpitàpies 2n 1   2   3   4  5 Sí 
Important que sigui un dia de jornada 

intensiva. 

CS Jazz (Can Massallera) 
2n 1   2   3   4  5 Sí 

 

CS 
Curses d’orientació 3r 1   2   3   4   5 Sí 

Cal que comenci 5è. 
Fora bo que fossin 2 persones qui ho 

munta. 

5è 
Cantània 3r 1   2   3   4   5 Sí 

 

5è 
Lliga de llibres 3r 1   2   3   4   5 Sí Cal anar motivant-los per llegir abans 

dels “rounds”. 

 

Nivell Nom de l’activitat i/o Lloc Trimestre Grau satisfacció Continuïtat (si/no) Observacions: 

6è 
Xerrada Internet segura 

(Mossos d’Esquadra) 
1r 1   2   3   4   5 Sí 
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CS 
Casa de colònies Tiana 

(Castanyada) 
1r 1   2   3   4   5 Sí Preu elevat 

CS 
Mi amigo Naïm 1r 1   2   3   4   5 Sí Ajuda a treballar valors. 

6è Xerrada embaràs i part 1r 1   2   3   4  5 Sí 
Fer sempre que la mamà estigui 

disponible 

6è Nadales a l’ajuntament 1r 1   2   3   4   5 Sí Les famílies s’apropen a l’ajuntament 

CS 
Cantates de Nadal al Can 

Massallera 
1r 1   2   3   4   5 Sí 

Continuar amb el mateix sistema 
d’entrades. 

6è No et quedis en Stand by 2n 1   2   3   4  5 Sí Continuar per la part pràctica 

6è 
Aramis 2n 1   2   3   4   5 Sí Caldrà avançar amb ells el temps que 

se li assigna a cada grup. 

CS Joso (escola de còmic) 2n 1   2   3   4  5 Sí 
Recordar la data de l’activitat (se li va 

pasar) 

6è 
Rugby 2n 1   2   3   4  5 Sí 

 

CS Olimpitàpies 2n 1   2   3   4  5 Sí 
Important que sigui un dia de jornada 

intensiva. 

CS Jazz (Can Massallera) 2n 1   2   3   4  5 Sí 
 

CS 
Curses d’orientació 3r 1   2   3   4   5 Sí 

Cal que comenci 5è. 
Fora bo que fossin 2 persones qui ho 

munta. 

6è English Day 3r 1   2   3   4   5 Sí 
 

6è De Barcino a Barchinona 3r 1   2   3   4   5 Sí 
Fixar punt de lavabos enmig de la 

sortida. Millor entrar a Santa Maria 
del Mar que a la Catedral. 
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6è Relacionem la vida 3r 1   2   3   4   5 Sí Ajuda a extreure sentiments. 

6è Colònies 3r 1   2   3   4  5  Sí 
 

6è Prevenció per la revetlla 3r 1   2   3   4   5 Sí 
 

 


