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PLA D’ACTUACIÓ  

 

a) La situació inicial del centre, amb l’anàlisi de les característiques del centre i del 
seu entorn, de les necessitats educatives de l’alumnat i dels resultats 
acadèmics. 

b) Mapa estratègic: els objectius i les estratègies organitzatives, de gestió i 
didàctiques que es té previst implementar, tenint en compte les propostes de 
millora de la Inspecció d’Educació 

c)  Actuacions, destinataris, temporització i responsables. 

d)  Els indicadors d’avaluació del pla d’actuació. 

e)  Els mecanismes d’autoavaluació sistemàtica i de retiment de comptes periòdic 
al consell escolar respecte de l’aplicació del pla d’actuació. 
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a) Mapa estratègic: els objectius i les estratègies or ganitzatives, de gestió i 
didàctiques que es té previst implementar, tenint e n compte les propostes de 

Objectius 

1. Millorar els resultats 
educatius  

2. Millorar la cohesió 
social  

 
 

Estratègies 

1.1. Consolidació de les 
llengües estrangeres al 
centre per assolir un bon 
nivell de competència oral i 
escrita en anglès, i 
comprensió bàsica oral en 
francès. 
 

2.1. Participació de l’escola 
en activitats amb famílies, 
entitats, i associacions 
socials i culturals del nostre 
municipi.  

1.2. Afavoriment del treball 
competencial per mantenir 
els bons resultats de 
competències bàsiques. 

2.2. Treball dels valors de 
forma transversal. 

 

1.3.Treball amb les TAC  
segons el document Pla TAC 
que s’està elaborant. 

2.3. Planificació d’una bona 
organització i coordinació per 
afavorir la inclusió de 
l’alumnat amb NESE. 

 

... 
 

... ... 

Recursos 

Curs Equip humà Altres recursos 

2018-19 

Claustre de professors.  
+ 1 auxiliar de conversa 
d’anglès (AMPA). 
+ 1 monitor de menjador en 
anglès. 
+ 1 vetlladora. 

Material TAC (projectors, 
PDIs, tablets, ordinadors, 
Avervisions...) 
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millora de la Inspecció d’Educació 

c) Actuacions, destinataris, temporització i responsab les.  

OBJECTIU 1 Millorar els resultats educatius Curs: 2018-19 

Descripció: Volem aprofundir en la millora del treball en Competències Bàsiques per tal què els 
nostres alumnes estiguin preparats de cara a la societat del segle XXI i siguin competents per 
al seu accés al món laboral. 

 Responsables: Joan Barranco, Elena Garrido i Rosa Mª Albesa  
Estratègies 

1.1 
Consolidació de les llengües estrangeres al centre per assolir un bon nivell de 
competència oral i escrita en anglès, i comprensió bàsica oral en francès. 

1.2 
Afavoriment del treball competencial per mantenir els bons resultats de competències 
bàsiques. 

1.3 Treball amb les TAC segons el document Pla TAC que s’està elaborant. 

  

  

ACTUACIONS  Temporització 
Destinataris/ 

nivell 
educatiu 

1.1.1 

Treballar matèries no lingüístiques en llengua anglesa (tota 
la primària) i francesa (Cicle Superior). Aquest curs,  
introduir la llengua anglesa en algun procediment del 
treball experimental de ciències a 5è ( hipòtesis i 
conclusions).  

 

Tot el curs EP 

1.1.2 Fer tallers d’expressió oral en llengua anglesa. Tot el curs EI i EP 

1.1.3 Assistir a un espectacle teatral en anglès, com a mínim. Al llarg del 
curs 

EI i EP 

1.1.4 Fer tallers internivells en anglès. Tot el curs EI i CI 

1.2.1 
Consolidar el treball dels experiments al laboratori amb 
metodologia científica. Tot el curs EI i EP 

1.2.2 
Consolidar la metodologia del treball cooperatiu a les àrees 
de naturals, socials i matemàtiques. Tot el curs EP 



 

 

____________________________________________________________________________________ 

Pla d’actuació 
Annex a l’Acord de Corresponsabilitat  5 

1.2.3 
Fer la lectura en veu alta tenint en compte les rúbriques 
consensuades. Tot el curs  EP 

1.2.4 
Treballar la consciència fonològica segons el que s’ha 
consensuat a la formació AIL. Tot el curs EI 

1.2.5 
Treballar la lectura segons el que s’ha consensuat a la 
formació ILEC. Tot el curs EP 

1.3.1 Continuar el treball amb tablets a EI i iniciar-lo a tota l’EP. Tot el curs EI i EP 

1.3.2 
Presentar a altres grups les produccions TAC dels 
projectes dels alumnes. 

Al final de 
cada projecte 

CS 

 

 

 

OBJECTIU 2 Millorar la cohesió social Curs: 2018-19 

Descripció: Volem ser una escola inclusiva, competent en l'atenció a la diversitat i que eduqui 
en el respecte envers tots els alumnes del centre. Volem formar-los en la cultura de l'esforç per 
a què arribin a ser persones responsables, que sàpiguen compartir, ajudar, tolerar i escollir la 
millor opció. 
Responsables: Joan Barranco, Elena Garrido i Rosa Mª Albesa 
Estratègies 

2.1 
Participació de l’escola en activitats amb famílies, entitats, i associacions socials i 
culturals del nostre municipi. 

2.2 Treball dels valors de forma transversal. 

2.3 
Planificació d’una bona organització i coordinació per afavorir la inclusió de l’alumnat 
amb NESE. 

  

  

ACTUACIONS  Temporització 
Destinataris/ 

nivell 
educatiu 

2.1.1 
Participar en el Pla Educatiu d’Entorn, Pla Català de 
l'Esport i col·laboració amb l'AMPA en l'organització 
d'activitats per a pares i mares. 

Tot el curs 
EI, EP i 
pares i 
mares 

1.3.3 Continuar amb la robòtica a EI i iniciar-la a EP. Tot el curs  EI i EP 
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2.1.2 

Convidar a les famílies a diferents activitats: explicació de 
les professions, concert de Santa Cecília, explicació de 
contes, Setmana de la Ciència, etc. 

Tot el curs  EI i EP 

2.1.3 
Realització del projecte “Apadrinem” a nivell municipal (Els 
diables de la riera) 

Al llarg del 
curs 

EI i EP 

2.2.1 

Portar a terme la celebració de la “Setmana de la 
sensibilització envers les discapacitats”, demanant la 
col·laboració de diverses associacions. 

A final de 
curs 

EI i EP 

2.2.2 
Fer assemblees d'aula, dins del Pla tutorial, i el Consell 
dels alumnes, a nivell d’escola. Tot el curs P5 i EP 

2.2.3 Iniciar el Projecte “Parlem-ne” de mediació escolar. Tot el curs EP 

2.3.1 
Fer servir metodologies de treball facilitadores de la 
inclusió d’alumnes amb NESE (Treball cooperatiu) Tot el curs EI i EP 

2.3.2 
Atenció especial a l’alumnat amb NESE durant les hores 
d’esbarjo (pati terapèutic) i menjador.  Tot el curs EI i EP 

2.3.3 Dur a terme el SEP d’ampliació. Tot el curs EP 

    

    

 

 

e) Els mecanismes d’autoavaluació sistemàtica i de retiment de comptes 
periòdic al consell escolar respecte de l’aplicació  del pla d’actuació.  

En el centre educatiu es crearà una comissió de seguiment interna, amb la participació 
de l’equip directiu i del consell de direcció, si escau, amb l’objecte d’analitzar 
periòdicament el desenvolupament, l’impacte i els resultats de millora que se’n derivin.  

La direcció del centre ha de retre comptes al consell escolar al final de cada curs 
mitjançant una memòria avaluadora que inclou els resultats dels indicadors d’avaluació 
del pla d’actuació. Aquesta memòria forma part de la memòria anual de centre, s’envia 
a la direcció dels serveis territorials, i se’n lliura una còpia a la Inspecció d’Educació. 

Comissió de seguiment interna: membres de 
l’equip directiu i del consell de direcció que en 
formen part. 
 

Noms: 
Josefina Ruiz 
Xènia Pérez 
Mariví San José 
Roser Jiménez 
Elena Garrido 
Joan Barranco 
Rosa Mª Albesa  
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