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A- Introducció. 

La Memòria Anual de Centre (endavant MA) recull de forma prescriptiva l’avaluació de l’assoliment              

dels objectius que s’han previst en la Programació General Anual, d’acord amb les actuacions que               

els desenvolupen, els seus criteris d’avaluació i, a la vegada, de la seva valoració final.  

La MA recull l’avaluació d’assoliment dels objectius que s’havien previst a la PGA 18-19, d’acord               

amb els criteris, els indicadors i els procediments d’avaluació establerts. 

D’altra banda cal fer esment en aquesta MA de les esmenes recollides als annexos de la PGA                 

18-19, els resultats previstos de millora recollits en el Projecte de Direcció (17-21) i l’Avaluació de                

l’exercici de la funció directiva (AVALDIR). Implementada pel propi Departament d’Ensenyament,           

en forma de pilotatge, el curs 17-18 per als Directors que comencen el seu mandat. 

 

B- Objectius de Centre 
 

B.1. OBJECTIUS GENERALS DE CENTRE 

B.1.1. Millora de resultats acadèmics: Consolidar l'escola en valors com el primer eix transversal              

de l'Escola Colors.  

 

B.1.1.1. Objectiu anual:  
1. Elaborar el Pla d'Acció Tutorial. 

ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Elaboració del PAT en l'àmbit 

del professorat. 

Claustres 

pedagògics 

Cicles 

Pla d'Acollida 

2n Trimestre 

2 sessions (gener) 

ED 

EDA 

Elaboració del PAT en l'àmbit 

de l'alumnat. 

Claustres 

pedagògics 

Cicles 

Pla d'Acollida 

2n Trimestre 

2 sessions 

(gener-febrer) 

ED 

EDA 
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Elaboració del PAT en l'àmbit 

de les famílies. 

Claustres 

pedagògics 

Cicles 

Pla d'Acollida 

2n Trimestre 

2 sessions (febrer) 

 

ED 

EDA 

 
Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Document del Pla D'acció Tutorial validat i tancat.  

2. Realització d'un 85% de les reunions programades (de les 7 sessions programades en 

planning). 

3. Grau 3 de satisfacció l’alumnat (delegats/ades de cicle superior) en la seva participació en 

la presa de decisions de l’escola. : gens – poc – bastant - molt  
 
Procediments per a l'avaluació. 

1. Planificació de les reunions per part de la Cap d'estudis. 

2. Trasllat dels acords a l'equip Docent per a les millores que es derivin. 

3. Enquestes de satisfacció als alumnes realitzades al tercer trimestre. 

 

B.1.1.1. Valoracions 
No s’ha validat per l’equip docent el document elaborat. Donat que és un objectiu en el PdD 17-21,                  

amb una temporalització prevista per al curs 19-20, ens proposem realitzar-lo en el moment previst               

en aquest document. 

 
Propostes de millora 
La seva validació final quedarà emmarcada en la Formació Interna del Centre plantejada per als               

cursos 19-20 i 20-21.  
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B.1.2. Millora de resultats acadèmics: consolidar l'escola plurilingüe com a segon eix transversal             

de l'Escola Colors. 
B.1.2.1. Objectiu anual:  
1. Donar a conèixer el plurilingüisme a la comunitat escolar (claustre, famílies, personal PAS) i               

l'entorn proper.  1

 ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Presentació del PLC a la 

comunitat educativa (famílies) 

com a document principal i 

vertebrador del projecte 

educatiu, en un tractament 

transversal i plurilingüe de 

l'ensenyament de les nostres 

llengües. 

PLC 2n Trimestre ED 

EDA 

Coord.LIC 

 

Divulgació a l'entorn proper 

comunitari el programa 

d'innovació pedagògica GEP. 

Web/ Twitter del 

centre 

Web de 

l'Ajuntament 

Butlletí municipal 

Full informatiu a 

les famílies 

2n / 3r Trimestre ED 

EDA 

Coord. LIC 

Grup Impulsor 

GEP 

 
Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Actuacions realitzades en la seva totalitat. 
Procediments per a l'avaluació. 

1. Enquestes final de curs. 

2. Recull de les actes dels Claustres pedagògics per el traspàs del PLC i el desenvolupament 

dels seus aspectes.  

1Es recull a l’annex d’aquesta PGA (desembre 2018) la sol·licitud del Servei d’Auxiliar de Conversa en el                 

marc del desenvolupament del plurilingüisme a l’escola, així com també la nostra participació en el               

programa de formació al alumnes de Primària promogut pel del Departament d’Educació: Llengua Àrab i               

Cultura Magrebina (LACM). 
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B.1.2.1. Valoracions 
S’han realitzat les actuacions en la seva totalitat amb un excel·lent grau de satisfacció.  

S’ha donat a conèixer el plurilingüisme a la comunitat escolar i a l’entorn proper a través de la                  

presentació del PLC a la comunitat educativa: a les famílies, com a document principal i               

vertebrador del projecte educatiu, amb un tractament transversal i plurilingüe de l'ensenyament de             

les nostres llengües; al claustre, la mirada plurilingüe de la llengua realitzant la presentació de la                

Metodologia AICLE com exemple de treball a l’aula (es va comptar amb la presència de la                

mediadora Nabila El Aroudi en col·laboració amb l’àrea de Diversitat Polítiques Socials de             

l’Ajuntament de Les Franqueses.  

En quant a la divulgació a l'entorn proper del programa d'innovació pedagògica GEP, s’han              

publicat fins a 8 notícies a la pàgina web de l’escola. 

 
Propostes de millora 
Traslladar aquestes actuacions (Claustre AICLE, trobada famílies nouvingudes - coeducació...)          

com a bones pràctiques educatives en espais de divulgació educativa: SSEE del Territori,             

Departament d’educació,... 

 
B.1.3. Millora de resultats acadèmics: Millorar els resultats de les Competències Bàsiques dels             

nostres alumnes al final de l'etapa. 

 

B.1.3.1. Objectiu anual: millorar els resultats de les CB del curs 18 -19 respecte el curs anterior. 

Justificació: una vegada revisats i analitzats els indicadors de centre des d’Inspecció i els resultats               

globals del curs 17-18 en relació als resultats dels anys anteriors, ens plantegem continuar amb la                

millora progressiva de resultats acadèmics. Com a punt de partida, més enllà dels proposats en un                

primer moment al PdD, recollim les propostes de millora indicades per la inspecció a l’Avaluació de                

l’Exercici de la Funció Directiva: 

 

● Competència lingüística: llengua catalana mantenir el grau de superació de partida 90,91%            
o no inferior al percentatge de superació dels centres de Catalunya de la mateixa              
tipologia. 

● Competència lingüística: llengua castellana 82% de superació. 

● Competència lingüística: anglès 82% de superació. 

● Competència matemàtica 78% de superació. 
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ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Acompanyar a l’equip docent en 

el desenvolupament i 

coneixement del currículum 

competencial mitjançant la 

realització del taller: 

“Programem: del primer nivell 

de concreció al nivell de 

planificació i avaluació de les 

tasques d’aula”. 

Taller en centre. 

SSEE Vallès 

Oriental I  

octubre / novembre 

2018  

EDA 

Cap d'Estudis 

Aplicació de les programacions 

per competències en les àrees 

instrumentals de tots els nivells 

(programació dels projectes que 

donen singularitat al centre) 

Formació rebuda 

al claustre i de 

l'observació entre 

iguals i 

l'auto-avaluació 

com a eines de 

millora en 

l'activitat docent. 

Curs 18 – 19 EDA  

Cap d'estudis  

Equip Docent 

Adequació de les proves 

d’avaluació inicial del CI d’acord 

amb una metodologia de caire 

competencial.  

Materials Xarxa 

De CB. 

Seminari Caps 

d’Estudi. 

Curs 18 – 19 EDA  

Cap d'estudis  

Equip Docent 

 
Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Percentatges (indicats a la justificació) d'alumnes que superen les CB. 

2. Presentació d’un mínim de sis programacions competencials elaborades al Taller de 

formació, dels diferents nivells, etapes o especialitats. 

3. Proves d’avaluació inicial elaborades i validades. 

 
Procediments per a l'avaluació. 
La cap d’estudis en el marc de la comissió avaluadora recollirà la reflexió, anàlisis i propostes de                 

millora de resultats.   
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B.1.3.1.1 Valoracions 
El curs 16-17 el percentatge de superació (90,91%) de llengua catalana a nivell global, va ser molt                 

superior als percentatges de superació que hem tingut altres anys. Observem en les gràfiques              

realitzades, una tendència irregular de superació en els resultats globals de català i en l’expressió               

escrita catalana, no així en els resultats de comprensió lectora que tenen una tendència de               

superació creixent regular. Si analitzem aquest fet, valorem que es donen components            

generacionals que afecten a aquests resultats però també valorem que cal continuar amb la              

sistematització del treball de l’expressió escrita per tal d’homogeneitzar els nostres resultats. 

 

Quant al grau de superació dels resultats que ens havíem previst pel curs 18-19, difícilment,               

podem superar aquest 90,91% de superació del curs 16-17, ateses les característiques i el nivell               

de complexitat del nostre alumnat. Si féssim la mitjana de superació del nostre històric, 75,9% de                

superació, podem dir que el curs 18-19 ha tingut resultats 3 punts per sobre en llengua catalana. 

 

Pel que fa als resultats de superació de la resta d'àrees, l’objectiu s’assoleix en tots els casos. 

● Global llengua catalana: 79% 

● Global llengua castellana: 81,4% 
● Global llengua anglesa: 88,4% 
● Global matemàtiques: 86,4% 
● Global coneixement del medi: 88,6% 
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Pel que fa a la presentació d’un mínim de sis programacions competencials elaborades,dels             

diferents nivells, etapes o especialitats. A més a més de les treballades en el taller de formació en                  

centre, s’han elaborat i recollit les programacions de: 

● Metodologia CLIL. Art & Crafts de 2n i Society de 6è.  

● S’han recollit els documents amb els trets fonamentals i l’itinerari curricular de l’àmbit de              

l’Educació Física, de la Psicomotricitat a l’educació Infantil i de l’anglès a l’educació Infantil.  

● Programacions projectes singulars del centre (iniciades les programacions de Tallers          

Petits, Tallers Mitjans, Donació de Sang de 4t i Portes obertes de 5è). 

● S’ha recollit el document que recull els fonaments pedagògics de l’àmbit matemàtic al cicle              

inicial. 

● S’ha iniciat el document que recull l’itinerari de l’expressió escrita a l’escola Colors. 

 

Tots aquests documents de programació estan ubicats a les “unitats compartides” del google drive              

corporatiu de l’escola, a l’apartat “documents pedagògics” o a les diferents carpetes de les              

especialitats. 

 

Propostes de Millora: 
● Continuar amb la sistematització del treball de l’expressió escrita per tal d’homogeneitzar            

els nostres resultats. Reestructurar els horaris de l’alumnat per tal de poder augmentar les              

hores de docència compartida en les àrees instrumentals. 

● Queda pendent pel curs 19-20 les programacions CLIL de Science 3r i 4t, així com Society                

de 5è.  

● Donar-li continuïtat el curs 19-20 a l’elaboració de les programacions dels projectes            

singulars de centre. Espai de treball: exclusives de l’equip docent. 

● Continuar amb el document que recull l’itinerari de l’expressió escrita a l’escola Colors. 

● Continuar amb el document que recull els fonaments pedagògics de l’àmbit matemàtic al             

cicle mitja. 

 

B.1.3.2. Objectiu anual: Donar resposta a les propostes de millora de l’AVALDIR curs 17-18: 

establir estratègies per a la millora de l’avaluació docent i la millora de les seves actuacions. 

 

ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Recollida del document que Materials seminari 2n/3r Trimestre  Cap d’estudis 
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estableix quins són els 

procediments seguits a 

l’escola per a la tutorització 

entre iguals. 

de Caps d'E. 

Graella d'observació 

entre iguals. 

 

Observació-modelatge 

entre iguals per tal 

d'aprofundir  en el treball 

competencial de les aules i 

retorn dels aspectes a 

potenciar i millorar. 

(observacions a fer: àmbit 

valors, CLIL, 

desdoblaments treball 

lectura - escriptura. 

Intercicle Infantil / CI) 

Material xarxa CB. 

Material seminaris 

Curs 18-19 

1r trimestre  

(intercicle CI/Infantil) 

GL CI / GLE CM 

2n trimestre 

(Clil) 

Curs 18 - 19 

(dinàmica Valors) 

 

Cd'E 

Equip Docent 

 

 
Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Actuació realitzada. 

Procediments per a l'avaluació. 
1. En el marc de l’EDA la cap d’estudis presentarà el document i una vegada validat es                

donarà a conèixer al claustre. 

2. Al primer trimestre es faran les observacions intercicle Infantil/CI i les observacions dels             

desdoblaments dels grups de lectura i lectoescriptura CI/CM, al segon trimestre es faran             

les observacions entre l’equip docent CLIL i durant tot el curs es faran les observacions               

dels tutors/es de cada grup d’una dinàmica de VALORS per tal de donar coherència i               

continuació de la mateixa des de la tutoria.  

B.1.3.2.1 Valoracions 
S’han fonamentat les línies fonamentals del treball entre iguals a l’escola (docència compartida) i              

s’han realitzat les actuacions previstes pel que fa el coneixement per part dels docents del treball                

competencial que es fa a l’escola en diferents àmbits (educació infantil, desdoblaments, CLIL,             

educació en valors). 

Propostes de millora 
Com a continuació al treball realitzat, i en la línia del plantejament que ja fa el PdD 19-21 per                   

VERSIÓ: Definitiva  (OCTUBRE  2019) 
11 



MEMÒRIA ESCOLA COLORS                                                                                                                CURS 2018 – 2019 

l’organització i gestió de l’aprenentatge (equips de treball, aprenentatge entre iguals…), es            

proposa gestionar i organitzar l’activitat pedagògica de l’escola amb un treball organitzat en equips              

docents de treball que planifiquin de forma conjuta el treball pedagògic d’aula i de centre               

(sistematitzant la docència compartida, programant els projectes d’aula, tallers, racons, festes…). 

 
B.1.4. Millora de la cohesió social: Millorar els factors de cohesió de l'alumnat nouvingut i les                

seves famílies en la nostra comunitat. 

 
B.1.4.1. Objectiu anual: facilitar als alumnes nouvinguts i a les seves famílies espais de              

participació i visibilitat. 

 

ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Adequació del procediment de 

demanda d’acollides 

individualitzades de traducció a 

les necessitats pròpies del 

centre. 

Ajuntament 

Equip traducció 

LIC 

setembre 2018 Direcció 

Coord. LIC 

Visibilitat de les llengües 

presents a l'Escola i les seves 

principals manifestacions 

culturals no religioses 

(gastronomia, art, costums, ...) 

Mediació 

Projecte Vincles 

Famílies  

Curs 18 – 19 Coord. LIC 

 
Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Grau 4 de satisfacció d'acolliment de les famílies nouvingudes: gens – poc – bastant – molt 

2. Grau d'assoliment 3 dels objectius plantejats: gens-poc-bastant-molt 

 
Procediments per a l'avaluació. 

1. L'ED passarà una enquesta a la Junta de l'AMPA, i a les famílies d'origen nouvingut per a                 

copsar aquest grau de satisfacció. Passarà els resultats a l'EDA i es recolliran les seves               

propostes de millora.  
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B.1.4.1.1 Valoracions 
A setembre de 2018 ja havíem adequat el procediment de demanda d’acollides individualitzades,             

tot i que continua sent poc àgil degut als continus canvis de personal a l’Ajuntament. 

En quant a la visibilitat de les llengües a l’escola, s’han fet 32 sessions de mediació durant el curs                   

així com la trobada amb les famílies magrebines i dues amb les famílies del Senegal. 

El grau de satisfacció de les famílies que van assistir a la xerrada de plurilingüisme i valors ha                  

estat bastant alt. 
Propostes de millora 
Proposem reprendre per aquesta acció la demanda àgil que representa recollir la fitxa d’atenció              

dels alumnes mitjançant el drive. Aquesta eina digital permet als diferents agents treballar en xarxa               

i fer més eficaç la demanda. 

En ser una acció que inclou a professionals de serveis externs locals (Polítiques Socials - Àrea de                 

Diversitat - Ajuntament de Les Franqueses) aquesta proposta es realitzarà en funció de les seves               

ordres de funcionament i organització. 

 
B.1.5. Millora de la cohesió social: Millora dels factors de convivència del centre en relació a la                 

formació de les famílies, la seva participació i carta de compromís educatiu. 

 
B.1.5.1. Objectiu específic anual: Donar a conèixer a les famílies la carta de compromís              

educatiu com element de convivència educativa. 

 

Justificació: Aquest objectiu anual s’emmarca en la millora de la cohesió social i a la               
vegada dona resposta a les propostes de millora de l’AVALDIR curs 17-18: definir per a la seva                 

posterior quantificació els indicadors de mesura dels objectius que fan referència a la mateixa. 

 

ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Donar a conèixer a les famílies 

la carta de compromís educatiu, 

addendes i contractes 

pedagògics de l’escola com a 

elements necessaris de 

convivència.  

Pla de 

Convivència. 

Portal “Família i 

Escola”. 

Documents 

propis del centre. 

3r Trimestre ED 

EDA 

Claustre 
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Creació d’espais oberts de 

tertúlia per a la posada en comú 

de temàtiques educatives que 

puguin interesar  a les famílies.  

 març/maig 2019 ED 

EDA 

 
Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual: 

1. Percentatge d'accions realitzades no inferior al 85% de les previstes. 

2. Grau de coneixement de les famílies de la carta de compromís de P3 d’educació infantil i 1r 

d’educació primària no inferior al 75% en acabar el curs. 

3. Grau de satisfacció 3 dels participants assistents a les tertúlies programades: 

gens-poc-bastant-molt.  

 
Procediments per a l'avaluació: 

1. L'ED passarà una enquesta a les famílies de P3 i 1r per a conèixer el grau de coneixement                  

inicial de la carta de compromís i després de la seva divulgació a tota la comunitat la                 

posarà en relació als resultats obtinguts, en aquests mateixos grups, en acabar el curs. 

 
B.1.5.1.1 Valoracions 
S’han realitzat les actuacions programades en un 75% (la totalitat de la primera acció i la                

col·laboració amb l’AFA en l’organització de xerrades de diferents temàtiques d’escola de pares i              

mares).  

No es va passar l’enquesta a les famílies per a valorar el grau de coneixement de la carta de                   

compromés que signaven a l’inici de curs. es reprendrà aquesta mesura per les famílies de P3 i P4                  

(curs 19-20) i 1r (curs 19-20). 

 

Propostes de millora 
Es proposa de cara al curs 19-20 i amb la finalització definitiva del Pla de Convivència (març 2020)                  

publicar als mitjans de comunicació de centre aquest document i també les addendes i els               

contractes pedagògics com estratègies facilitadores de la convivència i la resolució de conflictes. 
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B.2. OBJECTIUS DELS ÒRGANS DE COORDINACIÓ 

B.2.1 Coordinació Pedagògica. 
 

OBJECTIUS GENERALS (PdD 17-21): Millora de resultats acadèmics i millora de la cohesió             

social. 

Nom de la cap d'estudis i coordinadors/es: Ana Mª Tarín, Helena García, Raquel García Silgado i                

Laura Ruiz Romero. 
 

B.2.1. Objectiu anual: 
1. Recollir els principis pedagògics i d’organització i gestió en el PAT. 

2. Regular i supervisar el treball metodològic i competencial a l'aula. 

3. Donar a conèixer el decret d’Inclusió 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a              

l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. 

4. Dinamitzar els espais de l'escola (tallers i aules CI) adequant-los a la línia de centre. 

 

ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

1.1 Recull dels principis 

pedagògics en el PAT. 

Normativa 

PAC  

NOF 

2n trimestre 

7 sessions 

 

EDA 

Cd’E 

2.1 Participació en els cicles per tal 

de regular i supervisar els acords 

que es van donant en quant al 

treball curricular EI, Tallers CI, 

metodologia àmbit matemàtic CI, 

sistematització expressió escrita 

CM / CS. 

Cicles 

Coordinadores 

de cicle. 

Curs 18-19 Cd’E 

Cicles 

3.1 Implementació del decret 

d’Inclusió en el PAD, CAD, 

programacions d'aula (mesures i 

suports d’atenció a la diversitat). 

Graelles 

programació 

aula (xarxa 

CB) 

Decret Inclusió 

www.xtec.cat 

Curs 18 - 19 

2n trimestre 

2 sessions 

Cd'E 

Coordinadors 

Equip Docent 
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4.1 Creació i adequació dels 

espais del CI (aules i tallers). 

Cicle Inicial 

Altres centres 

educatius. 

1r trimestre Cd’E 

Coordinadors 

Cicle 

 
Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Document realitzat i validat. 

2. Nombre de cicles amb la participació de la cap d’Estudis (mínim 3 sessions per cicle:               

Infantil, Inicial, Mitjà i superior) . 

3. Grau de coneixement (3) del decret d’Inclusió: gens - poc - bastant - molt. 

Procediments per a l'avaluació. 

1. Una cop establerts els principis generals del PAT, la cap d’Estudis especifica els principis              

pedagògics d’acord amb el PEC. 

2. La cap d’estudis participarà del procés d’elaboració dels diferents documents. Es prioritzarà            

un acompanyament a l’inici d’aquest procés per indicar la línia pedagògica, a meitat es farà               

la supervisió del procés i una trobada final de validació. 

3. Aplicació d’una enquesta a l’equip docent. 

 
B.2.1.1. Valoracions 

S’han realitzat les accions previstes amb especial incidència en el coneixement, implementació i             

desenvolupament  del decret d’inclusió al dia a dia de l’alumne. 

S’han dinamitzat els espais de l’escola amb la creació i adequació dels espais de CI per realitzar                 

els tallers. Les aules de CI ja segueixen la línea de l’escola a l’espera de fer una reflexió més                   

profunda que ens permeti poder avançar encara més. 

 

Propostes de millora 
El treball realitzat i les dificultats trobades (per exemple la dificultat d’avaluar des dels Tallers               

alguns aspectes de l’àmbit lingüístic o de l’educació en valors, la necessitat d’incloure la diversitat               

dels alumnes en els projectes d’aula…) fa necessària una reestructuració dels espais de reflexió i               

coordinació que ens permetin la implementació general de les les metodologies competencials de             

l’escola (tallers de lliure elecció però tancats en la seva temporització, planificació conjunta dels              

equips docents dels projectes d’aula per incloure tot l’alumnat , horari globalitzats i no segmentats               

dels projectes d’aula dels alumnes, etc). 
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B.2.2 Coordinació d'Educació Infantil. 
OBJECTIUS GENERALS (PdD 17-21): Millora de resultats acadèmics i millora de la cohesió             

social. 

Nom coordinadors/es: Helena Garcia 

B.2.2. Objectiu anual: 
1. Finalitzar el document de funcionament i organització d'Educació Infantil. 

2. Actualitzar el document dels continguts de P3, P4 i P5 seqüenciats per nivells. 

3. Elaborar un llistat dels jocs que es treballen a cada nivell a la sessió de racons amb                 

famílies. 

ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

1.1 Consens del document de 

funcionament i organització 

d'Educació Infantil. 

Document de 

funcionament i 

organització 

d’educació 

infantil (llençol). 

Octubre.  Cicle d' EINF 

1.2 Modificació del document 

de funcionament i organització 

d'Educació Infantil per la seva 

redacció final. 

Document de 

funcionament i 

organització 

d’educació 

infantil (llençol). 

Octubre Cicle d' EINF 

2.1 Consens dels continguts de 

P3, P4 i P5 seqüenciats per 

nivells. 

Antic document 

dels continguts 

de P3, P4 i P5. 

1r i 2n trimestre. Cicle d' EINF 

2.2 Elaboració d’un nou 

document de continguts de P3, 

P4 i P5 seqüenciats per nivells. 

Antic document 

dels continguts 

de P3, P4 i P5. 

1r i 2n trimestre. Cicle d' EINF 

3 Elaboració del document 

amb el llistat dels jocs que es 

treballen a cada nivell a la 

sessió de racons amb famílies. 

Recull dels jocs 

utilitzats el curs 

anterior. 

3r trimestre. Cicle d'EINF 
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Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Grau d'assoliment (2) de les accions previstes. Baix – mig – alt. (Document de 

funcionament i organització d’EINF). 

2. Grau d'assoliment (2) de les accions previstes. Baix – mig – alt. (Document de continguts 

seqüenciats per nivells). 

3. Grau d'assoliment (1) en la seqüenciació prevista . Baix – mig – alt. (Llistat de jocs que es                  

treballen a racons amb les famílies). 

Procediments per a l'avaluació. 
Constatem en una reunió de cicle, amb tots els documents finalment elaborats (amb les              

modificacions previstes) que s'hagin assolit els objectius previstos. 

1. Grau d’assoliment ALT, ja que el document està finalitzat en procés de validació. 

2. Grau d’assoliment MIG. El document està en procés d’elaboració. 

3. Grau d’assoliment ALT. El llistat està finalitzat i s’està utilitzant. 

 
B.2.1.1. Valoracions 

L'actualització dels continguts ens està ajudant a modificar els anteriors i a incloure les noves               

metodologies que s’estan utilitzant. Tant el document de continguts com el d’hàbits i rutines              

queden ben relacionats i coherents amb la dinàmica de treball.  

Pel que fa a la llista de jocs de racons amb famílies, ha anat molt bé elaborar el document i                    

redactar les instruccions dels jocs, ja que facilita tant la tria com l’explicació de les instruccions a                 

les famílies participants. 

 

Propostes de millora 

● Finalitzar la recollida  dels continguts d’EI. 

● Elaboració d’un document on es classifiquin els continguts matemàtics amb propostes           

d’activitats i materials. 

 

B.2.3 Coordinació d'Educació Primària. 
OBJECTIUS GENERALS (PdD 17-21): Millora de resultats acadèmics i millora de la cohesió             

social. 

Nom coordinadors/es: Raquel García i Laura Ruiz 

B.2.3. Objectiu anual: 
1. Establir els trets fonamentals de l’àmbit matemàtic de l’Escola Colors al Cicle Inicial. 

2. Millorar els resultats obtinguts a les proves externes en l'àrea de llengua catalana. 
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ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Elaboració del document que 

reculli les metodologies de 

treball emprades en l’àmbit 

matemàtic al Cicle Inicial. 

PEC 

Currículum 

Materials propis 

del centre 

2n i 3r Trimestre 
 

Cicle Inicial (tutors i 

especialistes) 

Coordinadora CI 

Planificació i Programació dels 

Tallers de Cicle inicial. 

PEC 

Tallers d’EI 

Octubre/ 

Novembre 

Cicle Inicial (tutors i 

docents implicats) 

Recull del treball sistematitzat 

de la dimensió de l’expressió 

escrita a l’EPRI. 

 

 

PEC 

Currículum  

Ara Escric 

FIC “Del parlar a 

l’escriure” 16-18 

Materials propis 

del centre. 

Curs 18-19 
 

Educació Primària 

(tutors i 

especialistes) 

LIC (consultiu) 

 

 
Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Documents elaborats i validats en el 100% de les actuacions. 

2. Índex de sessions realitzades per l’elaboració dels documents, no inferior a 70% (10 

sessions de treball). 

Procediments per a l'avaluació. 
1. El documents realitzats s’hauran de presentar i aprovar en Claustre. 

2. Els coordinadors faran un recompte de les actes dedicades al treball de l’expressió escrita i 

la cap d’estudis comprovarà que s'han complert les sessions plantejades.  

VERSIÓ: Definitiva  (OCTUBRE  2019) 
19 



MEMÒRIA ESCOLA COLORS                                                                                                                CURS 2018 – 2019 

B.2.3.1. Valoracions 

S’han aconseguit els objectius establerts per a Cicle Inicial. Per a l’elaboració del document que               

recull el treball de les matemàtiques al cicle inicial s’han destinat dues sessions de cicle. 

La planificació i programació dels tallers de cicle inicial s’ha dut a terme i s’ha elaborat un                 

document que recull dita programació. Per a la seva elaboració s’han destinat tres sessions de               

cicle i tres divendres per poder muntar i organitzar els diversos tallers. 

El document que recull el treball sistemàtic de l’expressió escrita a l’educació primària s’ha iniciat               

a partir de dues sessions de treball de coordinadors i dues sessions de treball conjunt amb els                 

mestres que formen l’equip d’educació primària. 

En quant al document de l’expressió escrita, falta una sessió de treball més on poder posar en                 

comú aquest mateix document i tenir clar per a què, com i quan utilitzar-ho. 

Tots tres documents, a falta de validar. 

 

Propostes de millora 
Poder realitzar la sessió de treball del document d’expressió escrita abans de començar el curs               

19-20 amb alumnes. 

 

B.2.4 Coordinació TAC. 
OBJECTIUS GENERALS (PdD 17-21): Millora de resultats acadèmics i millora de la cohesió             

social. 

Nom coordinadors/es: Olga Tomé. 

 
B.2.4. Objectiu anual: 
1. Contribuir al principi de transparència, facilitant a la comunitat educativa l’accés digital als             

documents per a la gestió i organització del centre . 

2. Impulsar l'ús de les TIC/TAC al centre per part del professorat i l'alumnat per contribuir al                

desenvolupament de la competència digital.   2

2 Es recull a l’annex d’aquesta PGA, amb data 11 de febrer de 2019, les esmenes als objectius inicials                   

plantejats per la Coordinadora TAC i les actuacions posteriors que se’n deriven.  
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ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Publicació a la pàgina web dels 

documents normatius per a la 

gestió i organització del centre. 

Pàgina web 

agora.xtec.cat/e

scolacolors. 

Documents 

digitals. 

Tot el curs Coordinadora TAC 

Actualització dels apartats 

‘Desenvolupament curricular i 

TAC’ i ‘Organització del centre i 

TAC’ del Pla TAC 

Document Pla 

TAC 14-18 

Tot el curs Coordinadora TAC 

EDA 

 
Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Documents digitals PEC, NOFC, PL, PdD, PGA disponibles a la pàgina web de l’escola. 

2. Document Pla TAC actualitzat (apartats 5 i 7). 

Procediments per a l'avaluació. 

1. La coordinadora recull les accions fetes i trimestralment realitza un seguiment del procés 

d'execució que passa a l' EDA i amb posterioritat es trasllada al claustre. 

 
B.2.1.1. Valoracions 
Els documents PL, PdD i PGA estan disponibles a la pàgina web de l’escola. A més, s’han afegit                  

les cartes de compromís d’infantil i primària, i el document que recull la proposta d’educació en                

valors a l’Escola Colors. No s´ha publicat el PEC ni les NOFC (documents en fase de revisió).  

D’acord amb l’esmena recollida a l’Annex 4 amb data 11 de febrer de 2019, no s’ha actualitzat el                  

document Pla TAC de l’escola ja que es prioritza l’actualització del contingut de l’aplicació del               

Departament en relació al Pla TAC. No ha estat possible realitzar aquesta actualització ja que               

requereix prèviament una avaluació exhaustiva de la proposta registrada a l’aplicació. Cal            

reformular l’objectiu a assolir. Tal com queda recollit al mateix annex, la coordinació ha assumit               

gran part de les actuacions proposades per a la comissió TAC i ha participat en algunes mesures                 

de millora del pla d’acció GEP que queden recollides en aquesta memòria.  
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A més de les actuacions previstes, s’ha impulsat la participació de l’alumnat de 2n a 6è i del                  

professorat de primària a les proves PCL per a l’avaluació de la comprensió lectora a través de                 

l’aplicació informàtica de l’AMCL  proposada als seminaris de caps d’estudi i direccions del VO. 3

 
Propostes de millora 
Resta pendent pel curs 19-20 les actuacions següents: 

- Publicació del PEC i les NOFC a la pàgina web de l’escola. 

- Avaluació i actualització del pla TAC a l’aplicatiu del Departament d’Educació. 

 

B.2.5 Coordinació de Riscos Laborals.  4

OBJECTIUS GENERALS (PdD 17-21): Millora de resultats acadèmics i millora de la cohesió             

social. 

Nom coordinadors/es: Mª José Barroso 

B.2.5. Objectiu anual: 
1. Donar a conèixer l'Avaluació de Riscos del Centre. 

2. Continuar amb el seguiment de les fitxes d’actuació d’activitats pròpies i no pròpies 

d’empreses i personal externes al centre. 

 

ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Reunió amb el PMCEIJ per 

traspassar l'Avaluació de 

riscos del centre. 

Documentació 

Secció de Riscos  

2n Trimestre Coord. Riscos 

Direcció 

Traspàs a l’AMPA de 

l'Avaluació de riscos del 

centre. 

Avaluació de 

Riscos de l'Escola 

Colors 

Pla d'emergència 

Setembre-Octubre 

2018  

Coord. Riscos  

Direcció 

Passar a l'AMPA els protocols 

d'actuació del centre en 

Avaluació de 

Riscos de l'Escola 

Setembre-Octubre 

2018 

Coord. Riscos  

Direcció 

3 Associació per a la Millora de la Comprensió Lectora 
4 Aquest objectiu, a excepció de l’elaboració i simulació obligatòria del Pla d’Emergència 17-18, no es va                 

portar a terme. Enguany es replanteja en la seva totalitat.  
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matèria de Prevenció de riscos 

en horari extraescolar. 

Colors 

Pla d'emergència 

Protocols 

d'actuació en cas 

d'accidents, 

al·lèrgies. 

Requeriment  a l'empresa 

TRESMES EDUCA ACTIVA 

S.L. L'Avaluació de Riscos i les 

fitxes d'activitats  

Avaluació de 

Riscos de l'Escola 

Colors 

Pla d'emergència 

Novembre 2018 Coord. Riscos  

Direcció 

 
Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Percentatge d'empreses que intervenen al centre de forma directa o indirecta i han rebut 

l'Avaluació de Riscos del centre, no inferior al 80% de les empreses externes. 

2. Percentatges de fitxes d’actuació d’activitats pròpies i no pròpies d’empreses i personal 

lliurades a empreses externes al centre (no inferior al 80%). 

Procediments per a l'avaluació. 

1. La Coordinadora de Riscos Laborals estableix les trobades amb l'Administració Local i            

l'AMPA per a donar a conèixer la documentació a la que fan referència els objectius. 

 
B.2.5.1. Valoracions 
Durant el curs s’ha dut a terme l’intercanvi de documents sobre l’activitat empresarial externa al               

centre i els riscos que comporten de dues empreses d’activitats no pròpies. També han rebut per                

part nostra han l’avaluació de riscos dues empreses. 

Hem assolit un 35 % del  total d’empreses que intervenen a l’escola. 

 

Propostes de millora 
Fer un calendari per l’intercanvi de documentació amb les empreses que falten i prioritzar              

trimestralment quines són les empreses d’activitats no pròpies en les que actuem.  
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B.2.6    Coordinació LIC. 

OBJECTIUS GENERALS (PdD 17-21): Millora de resultats acadèmics i millora de la cohesió             

social. 

Nom coordinador:  Miguel Ángel Cánovas García. 

B.2.6.1. Objectiu anual: 
1. Participar i supervisar la finalització de l'itinerari de treball de la llengua oral i escrita a 

l'escola. 
2. Validar l’apartat del PLC que fa referència a l'alumnat nouvingut i les seves famílies. 
3. Implementar les primeres accions del Pla d'Actuació GEP.  

 

ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Aportació el material necessari 

per finalitzar l’itinerari de treball 

de la llengua oral i de  la 

llengua escrita a l’escola. 

Assistència a les 

sessions de 

treball marcades 

per la cap 

d’estudis. 

Materials propis 

elaborats (FIC) i 

Ara Escric. 

Hora setmanal 

de coordinació. 

Curs 18 – 19 Cap d'Estudis 

Coord. LIC 

Cicles 

Validació de la part del PLC 

que fa referència a l'alumnat 

nouvingut i les seves famílies. 

PLC 

Pla d’acollida 

Materials 

recollits seminari 

LIC 

2n trimestre Coord. LIC 

Directora 

Adequació del procediment de 

demanda d’acollides 

individualitzades de traducció a 

les necessitats pròpies del 

Projecte Vincles 1r trimestre Coord. LIC 

Directora 
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centre 

Traspàs a les famílies de les 

informacions relatives al 

tractament de les llengües a 

l'escola. 

PLC  

 

2n trimestre Coord. LIC 

Directora 

Constatació que  en el PLC 

quedin recollides les 

millores/canvis amb la formació 

GEP. 

Formació GEP 3r trimestre Coordinador LIC 

Grup Impulsor 

Acompanyament i seguiment 

de les famílies nouvingudes en 

els períodes de presentació de 

beques i ajuts. 

CSC 3r trimestre Coordinador LIC 

Direcció 

 
Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Percentatge d'assoliment dels objectius plantejats superior al 80%. 

2. Percentatge de famílies participants a la xerrada superior al 20% per aula. 

3. Grau (3) de satisfacció dels assistents: baix – mig – alt.  

Procediments per a l'avaluació. 

1. Es presentarà a les famílies un qüestionari de satisfacció de les accions plantejades.  

2. El Coordinador LIC i la Direcció aplica i deixa constància dels canvis que es derivin al PLC 

de l'acció (Projecte Vincles, GEP...). 
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B.2.6.1. Valoracions 

Durant el curs s’han pogut realitzar les actuacions que han portat a aconseguir els objectius               

indicats. En el cas del primer objectiu, (participar i supervisar la finalització de l'itinerari de treball                

de la llengua oral i escrita a l'escola), es considera que caldria fer una sessió de treball conjunta a                   

principi del curs 19-20 per poder traspassar als nous membres del claustre... així com per poder                

compartir la intenció del document i el perquè de la seva aplicació. El segon objectiu (validar                

l’apartat del PLC que fa referència a l'alumnat nouvingut i les seves famílies), es va realitzar i                 

incloure al document PLC, tal i com estava pensat. En el cas del tercer objectiu (implementar les                 

primeres accions del Pla d'Actuació GEP), s’han fet tant la implementació d’una unitat d’Art &               

crafts a P5 com la programació i implementació d’Art & crafts a 2n (a falta d’una validació final del                   

document).  

Només l’actuació “acompanyament i seguiment de les famílies nouvingudes en els períodes de             

presentació de beques i ajuts” no s’ha pogut realitzar. 

El percentatge d’assoliment dels objectius supera el 80%. 

A la xerrada dels eixos de l’escola no va assistir un percentatge superior al 20% per aula, tot i que                    

les que van assistir-hi, en el 100% dels casos la satisfacció va ser alta. 

 
Propostes de millora 

● Cercar estratègies i implementar-les per fer visibles la procedència de les famílies de             

l’escola des d’una vessant didàctica, pedagògica i plurilingüe, seguint el model dels            

documents de referència del centre. 

● Dedicar un claustre a l’explicació del document de l’expressió escrita al centre. 

● Formació específica LIC. 
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B.3. ALTRES OBJECTIUS D'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ GENERAL DE CENTRE 

B.3.1 Àmbit organitzatiu 

B.3.1.1 Optimització de les instal·lacions de l’edifici. 

Objectiu general (PdD 17-21): Millora de resultats acadèmics i millora de la cohesió social. 

Objectiu anual: 
1. Iniciar l’habilitació dels espais i materials necessaris per portar a terme els Tallers del              

Cicle Inicial.  
2. Continuar amb l’adequació dels patis que permetin gaudir d'un espai lúdic i educatiu de              

qualitat. En consonància al treball metodològic de l'escola.  

Justificació: Com a millores, optimització d’espais i necessitat del projecte. 

 

ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Adaptar els espais del CI de 

l’educació primària a les 

metodologies emprades a 

l'aula. 

PEC 1r trimestre Equip Docent 

EI/EPRI 

Equip Directiu 

Habilitar els patis d'educació 

infantil i de primària com 

espais de lleure de qualitat. 

Dotació econòmica 

del propi 

Departament; ajuts 

de l'AFA i de 

l'Administració Local. 

1r trimestre Equip Docent 

EI/EPRI 

Equip Directiu 

 

Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Grau de satisfacció (4) de l'acció realitzada entre els alumnes i les seves famílies: gens –                

poc – bastant – molt. 

Procediments per a l'avaluació. 

1. La direcció, en les seves reunions periòdiques amb delegats d'alumnes i famílies (Junta             

d'AFA i Delegats d'Aula) copsarà mitjançant una pregunta específica la valoració d'aquesta            

habilitació i tindrà en compte, en el seu cas, les propostes de millora.  
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B.3.1.1. Valoracions 
Les actuacions s’han realitzat en el grau de satisfacció previst, tant pel que fa els espais de CI com                   

l’habilitació progressiva dels patis. De totes formes, cal deixar constància de la dificultat evident              

que s’ha donat a l’hora de comptar amb famílies que no fossin membres de la Junta de l’AFA a                   

l’hora de participar els dies de treball (caps de setmana).  

 
Propostes de millora 
Continuar amb l’habilitació dels espais per la implementació de les metodologies emprades a l’aula              

per a CM i CS (tallers, espais de trobada,... 

 
B.3.2 Àmbit pedagògic. 

  
B.3.2.1 Escola Plurilingüe (GEP) 

 
Objectiu general (PdD 17-21) 
Millora de resultats acadèmics: consolidar l'escola en el plurilingüisme com a segon eix             

fonamental del PEC. 

Justificació: la nostra escola, l'Escola Colors, ha estat escollida per formar part del Grup              

d'Experimentació per al Plurilingüisme per la seva edició 2017-2020. Donant així reconeixement a             

la tasca feta des de la nostra formació com a centre educatiu. En acabar aquest període de forma                  

positiva, el nostre centre passarà a estar reconegut com a centre innovador en llengües              

estrangeres a través de matèries no pròpiament lingüístiques (AICLE). 

Tot aquest treball queda recollit i seqüenciat en el Pla d’Acció del Grup Impulsor per al curs 18-19.                  

aquest document compta amb la validació del Departament d’Ensenyament (Inspecció Educativa). 

Enguany, recollint les propostes de millora de l’any anterior, s’incorpora al Grup Impulsor la mestra               

Olga Lara, ja que forma part de la plantilla del centre com a especialista d’anglès amb perfil                 

lingüístic.  

Objectius anuals:  

1. Donar a conèixer a la comunitat educativa la peculiaritat del nostre projecte educatiu en 

l’àmbit plurilingüe: Escola GEP. 

2. Elaborar i recollir de forma sistemàtica les programacions AICLE del centre en relació a les 

propostes esdevingudes de la formació GEP. 

3. Documentar per escrit totes les actuacions programades al voltant del GEP i la seva 

implementació per al curs 18-19. 

4. Implementar al PLC els acords que es derivin del GEP. 

VERSIÓ: Definitiva  (OCTUBRE  2019) 
28 



MEMÒRIA ESCOLA COLORS                                                                                                                CURS 2018 – 2019 

 

ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Revisió del PLC, en els apartats 

que es deriven, de les 

millores/canvis amb la formació 

GEP. 

Formació GEP 3r trimestre Coordinador LIC 

Grup Impulsor 

Difusió en els canals de 

comunicació de l’escola:  Escola 

Colors, escola plurilingüe.  

Web escola. 

Twitter. 

Fulls 

informatius. 

Retolació. 

Mitjans de 

comunicació de 

l’entorn proper. 

Curs 18-19 Grup Impulsor GEP 

Coord. TAC 

Recollida de la documentació  i 

arxiu de totes les actuacions 

realitzades en el si de l’escola en 

referència al tractament de les 

llengües des d’una mirada 

plurilingüe. 

 Curs 18-19 Grup Impulsor GEP 

 

 

Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Grau d'assoliment (3) de les actuacions previstes: baix-mig-alt. 

2. Nombre de notícies recollides als diferents canals de comunicació del centre, no inferior a 6               

(2 trimestre). 

Procediments per a l'avaluació. 

1. El Coordinador LIC i la Direcció supervisen que es deixi constància al PLC dels canvis que                

es deriven de la formació GEP i de treball del Grup Impulsor. 

2. Revisió bimensual de la realització de les accions previstes per a la regulació periódica del               

pla de treball. 
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B.3.2.1.1 Valoracions 
S’han assolit tots els objectius plantejats en el grau d’assoliment previst a excepció d’aquell que fa                

referència a “Elaborar i recollir de forma sistemàtica les programacions AICLE del centre en relació               

a les propostes esdevingudes de la formació GEP” que s’ha assolit en un grau mig (programació                

de 2n AICLE acabada i la programació de 5è AICLE pendent d’enllestir). 

Altres indicadors d’assoliment i progrés establerts (nombre de notícies publicades) s’han assolit            

amb escreix. 

 

Propostes de millora 
Per tal de racionalitzar esforços i optimitzar recursos durant el curs 19-20 el Grup Impulsor ens                

plantegem acabar la programació AICLE de 5è CS i adequar-la al format de la graella               

programàtica establerta (requeriment GEP 3). 

 

● Consensuar model de programació CLIL Escola Colors. 

● Programacions CLIL Unitats d’Equip. 

● Dedicar Comissió GEP 19-20 a programar primers cursos de CM i CS. 

● Consensuar implementació CLIL P5. 

 

PLA DE TREBALL GRUP IMPULSOR: Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme (GEP)  

1.  Components 

● Coordinador LIC: Miquel Cánovas 

● Especialistes Llengua Anglesa: Laura Ruíz/Olga Lara 

● Mestra EPRI: Raquel García 

● Mestra EINF: Helena García  

● Equip Directiu: Carme Real  

2. Objectius anuals 

Dissenyar un pla d'acció per al curs 17-20 (planificació estratègica  i operativa).  

Curs 18 – 19:  

❖ Documentar la realitat del centre (PLC, reflexió, anàlisis de les pràctiques docents,            

recollida de dades, planificació curricular, pràctica a l'aula) . 

❖ Recollir i elaborar les programacions AICLE establertes a l’escola. 

❖ Implementar a les aules les propostes que es derivin de la formació GEP que impliquin               
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canvis o millores. 

❖ Donar a conèixer el projecte a la comunitat (àmbit famílies). 

❖ Difondre el projecte en tots els espais físics i digitals propis del centre. 

3. Metodologia i calendari 

El grup impulsor es reuneix de forma setmanal i es distribueixen tasques planificades de forma               

cooperativa que més tard posen en comú.  

El Coordinador LIC i el representant de l'ED anirà plantejant a l'EDA els acords que es vagin                 

derivant d'aquesta tasca (convocatòria de claustre, reunions de departament o cicle,           

assessorament (SSEE, CESIRE, Servei de Llengües Estrangeres,Inspecció)... 

4. Activitats previstes 

❖ Recollida de la documentació i arxiu de les accions que es realitzin. 

❖ Realització d'activitats recollides en la formació GEP que impliquin millores en la nostra             

tasca docent. 

❖ Xerrada a la Comunitat Educativa per a donar a conèixer el PLC de l'escola i la                

significació de formar part del GEP pels pròxims cursos. 

❖ Aportació a la Coordinadora TAC de la documentació necessària per a ser difosa als              

diferents canals de comunicació de l’escola. 

❖ Elaboració de les programacions AICLE establertes a l’escola i prioritzades pel           

Departament d’anglès a la MA 17-18. 

* Fer la programació d’Art & Crafts per a 2n. 

* Enfocar Science cap a l’experimentació (3r biologia i física i 4t química), i per tant, en la                  

PGA del curs 18-19 proposar fer el recull d’aquest banc d’experiments juntament amb             

els materials necessaris. 

* Redirigir Society (5è) cap al treball per projecte, concretant-ho amb un repte definit. 

5. Indicadors d'avaluació 

● Assoliment d'un 80% de compliment del pla de treball i les accions previstes. 

● Índex de participació no inferior al 20% de la comunitat en la xerrada proposada.  

● Grau de satisfacció (3) dels assistents a la xerrada: baix-mig-alt. 
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6. Valoració i propostes de millora 

Els objectius han estat assolits en el percentatge de superació previst. En el cas de “elaboració 

de les programacions AICLE establertes a l’escola” resta pendent el seu assoliment total. 

Les activitats previstes pel grup impulsor en el seu pla de treball han estat enllestides en la seva 

totalitat, però cal indicar que en el cas de la xerrada de difusió feta a les famílies el grau de 

participació va ser molt inferior al previst, malgrat l’alt grau de satisfacció mostrat pels pocs 

participants a la mateixa. Aquest fet  no deixa de ser el reflex d’una realitat a l’escola en aquest i 

altres àmbits: la baixa participació de les famílies en activitats planificades fora de l’horari lectiu. 

De cara el curs vinent els mateixos requeriments del GEP3 determinaran el pla de treball 

d’aquest grup impulsor (prioritàriament: Memòria GEP, proposta programàtica 5è AICLE i P5 

AICLE). 

 

B.3.2.2 Projecte Educació en Valors 

Objectiu general (PdD 17-21):  
Millora de resultats acadèmics: consolidar l'educació en valors com a primer eix            
fonamental del PEC. 
Justificació: Donar singularitat al centre (Escola en valors). 
Objectiu anual: Presentar a la comunitat escolar l'educació en Valors com un dels eixos              

vertebradors del PEC. 

 

ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Xerrada a tota la comunitat 

escolar sobre l'Educació en 

Valors com a treball de la 

competència social, emocional i 

ètic-cognitiva a l'Escola Colors. 

Fonaments del 

PEC 

2n – 3r Trimestre Equip Directiu 

Integració de les activitats en 

valors dins de les propostes 

didàctiques dels tallers de Cicle 

Inicial. 

Programacions 

Ed.Valors CI 

Octubre 2018 Tutors CI 

Especialista 

Ed.Valors 
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Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Percentatge de participació no inferior al 20% de la nostra comunitat escolar. 

2. Grau (3) de satisfacció dels assistents: baix – mig – alt.  

3. Nombre de dinàmiques programades d’educació en valors no inferiors a (35 sessions). 

Procediments per a l'avaluació. 

1. Es presentarà a la comunitat la xerrada: L'educació en valors a l'Escola Colors.  

2. L'Equip Directiu copsarà amb una enquesta, entre els assistents, el grau d'assistència i             

satisfacció de l'acció realitzada. 

3. L’equip docent del cicle inicial valorarà en cicle l’adequació de les dinàmiques en relació a               

la programació de l’àrea de valors socials i cívics del Cicle Inicial d’EPRI. 

B.3.2.2.1. Valoracions 
S’han realitzat totes les accions previstes amb un grau de satisfacció alt per part de les famílies                 

(segons enquesta el 100% dels participants a la xerrada la valoren molt positivament), però no               

s’ha assolit el percentatge de participació prevista en un inici.  

Pel que fa la “Integració de les activitats en valors dins de les propostes didàctiques dels tallers de                  

CI”, malgrat haver realitzat l’actuació prevista la valoració de la mateixa no ha estat satisfactòria               

donada la dificultat que comporta desenvolupar i avaluar les dinàmiques de treball amb els              

alumnes amb una metodologia com els tallers de lliure elecció. 

 
Propostes de millora 

Establir el treball de l’àmbit de l’educació en valors a l’escola seguint els criteris d’aplicació horària                

de l’àmbit lingüístic de llengua anglesa i fora del que serien metodologies competencials però              

obertes (tallers). Donant pes així de la mateixa forma als dos eixos fonamentals de l’escola.  
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B.3.3. Escola oberta a l'entorn. 

Objectiu general (PdD 17-21): Millora de la cohesió social. 
Objectiu anual: Participar en els programes municipals específics que promouen els valors en             

comunitat, encabir-los com a projecte dins de les programacions d’aula. 

 

ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Representació de l’Obra de 

Teatre: Mirant endins, mirant 

enfora. Companyia de teatre 

Frec a Frec. 

Projecte Educatiu Comunitat i 

Escola (PMCEIJ). 

Comunitat i 

Escola 

 

  

1r Trimestre  Tutora 4t 

ED 

 
 Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Grau d'assoliment (4) de les actuacions previstes: gens-poc-bastant-molt. 

2. Percentatge de participació a l'acte final no inferior al 75% de l’aforament.  

3. Grau de satisfacció (3) dels agents implicats: gens-poc-molt. 

Procediments per a l'avaluació. 

1. Recull de l’acta de valoració amb els agents implicats: Comunitat i Escola (PMCEIJ), Frec a 

Frec (Companyia de teatre), AMPA i Equip Directiu. 

2. Facilitar als alumnes un formulari google per a recollir el seu grau de satisfacció i valoració 

de l’activitat. 

B.3.3.1. Valoracions 
La valoració és més que positiva en tots els sentits (alumnes, docents, famílies i Comunitat i                

Escola).  

Propostes de millora 
Més enllà de l’activitat proposada per Comunitat i Escola (sense continuïtat anual) es proposa de               

cara al curs 19-20 ampliar el treball del teatre a l’escola al CM i CS (tallers) i continuar amb el                    

treball de teatre ja iniciat al CI i la representació de Sant Jordi (3r d’EPRI).  

Proposar a les famílies de l’AFA que proposin activitats extraescolars lligades al món teatral en la                

línia de col·laboració que mantenim.  
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B.4. PLANS DE TREBALL COMISSIONS DE CENTRE 

PLA DE TREBALL COMISSIÓ: TAC 

1.  Components 

● Coordinadora TAC: Olga Tomé López 

● Mestres CS: Olga Lara Farré i Jordina Llobet Sánchez 

2. Objectius anuals* 

● Organitzar l’equipament nou (portàtils i tauletes), configurar-lo amb aplicacions         

educatives i gestionar el seu ús. 

● Actualitzar i dinamitzar la web de l’escola agora.xtec.cat/escolacolors i els blocs, fent            

participar l’alumnat de CS. 

*Els objectius principals plantejats a la coordinació TAC els assumeix íntegrament la figura de la               

coordinadora per les característiques de la Comissió TAC d’enguany. És per això que aquests              

objectius no apareixen en aquest pla de treball de la comissió. 

3. Metodologia i calendari 

Una trobada quinzenal de la comissió (divendres 11.00 - 11.30) per coordinar les tasques. Una               

sessió setmanal d’un membre (dimecres de 12.30h a 13.30h) per a executar tasques. Una              

sessió quinzenal (11.00 - 11.30) per acompanyar l’alumnat encarregat de la redacció de la              

notícia del bloc de cicle superior. 

4. Activitats previstes 

❖ Actualitzar l’inventari amb les noves dotacions i baixes, i IP corresponents. 

❖ Configurar els ordinadors portàtils amb el programa Innovamat. 

❖ Cercar, seleccionar i instal·lar aplicacions educatives a les tauletes. 

❖ Crear un protocol d’ús de tauletes i fer-ne difusió entre els mestres. 

❖ Actualitzar continguts i publicar notícies de caràcter general a la pàgina principal de             

Nodes. 

❖ Actualitzar el bloc de CS amb notícies redactades pels alumnes quinzenalment. 

5. Indicadors d'avaluació 
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● Document “Inventari 18-19”. 

● Programa “Innovamat” instal·lat a tots els portàtils. 

● Mínim de 5 aplicacions educatives instal·lades a les tauletes. 

● Document “Protocol d’ús de les tauletes”. 

● Correu electrònic als mestres amb informació sobre el protocol d’ús de les tauletes i              

aplicacions instal·lades. 

● Continguts actualitzats pel curs 18-19 a la pàgina web. 

● Mínim d’una notícia mensual a la portada de la pàgina web. 

● Mínim de 10 notícies redactades / publicades pels alumnes de cicle superior al seu bloc. 

6. Valoració i propostes de millora 

● S’ha elaborat el Document “Inventari 18-19” per IPs. Resta actualitzar-lo amb els equips             

aportats el darrer mes (ordinadors i portàtils del Departament per a tasques de gestió, i               

donació de portàtils) i ampliar la informació recollida. També queda pendent pel curs             

19-20 etiquetar els equips adequadament amb les IPs corresponents. 

● S’ha instal·lat el programa “Innovamat” a tots els portàtils i tauletes, i s’ha actualitzat              

quan ha estat requerit. 

● S’han instal·lat més de 5 aplicacions a les tauletes. 

● S’ha redactat el document “Ús de tauletes digitals”. Resta pendent ubicar-lo           

adequadament a la Unitat d’equip de l’Escola Colors. 

● Es va enviar un correu electrònic als mestres amb informació sobre l’ús de les tauletes i                

aplicacions instal·lades amb data 27-5-2019. 

● S’han actualitzat pel curs 18-19 els continguts a la pàgina web (seccions equip docent,              

consell escolar, instal·lacions, preinscripció i matrícula, activitats del centre, AFA, etc.). 

● S’ha publicat una mitjana de dues notícies mensuals a la portada de la pàgina web. 

● Tot i que s’han publicat al bloc de cicle superior notícies escrites per l’alumnat, no s’ha                

complert l’indicador d’un mínim de 10 proposades a la redacció de la PGA. Es van               

recollir les circumstàncies que dificultaven la realització d’aquesta actuació a l’esmena           

recollida a l’Annex 4. Cal valorar amb les mestres de CS la viabilitat de reprendre               

aquesta activitat pel curs 19-20 i ajustar la proposta. 
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PLA DE TREBALL COMISSIÓ / COORDINACIÓ: RISCOS LABORALS 

1. Components 

● Coordinadora de Riscos Laborals: MªJosé Barroso Indiano. 

2. Objectius anuals 

● Emplenar les fitxes d’actuació d’activitats pròpies i no pròpies d’empreses i personal 

externes al centre. 

3. Metodologia i calendari 

● Recopilar dades amb l’ajut de direcció per elaborar les fitxes. 

● Durant el curs 

4. Activitats previstes 

● Elaboració i recull de les fitxes d'activitats externes  pròpies (vetlladors, formadors …) i 

no pròpies (servei de menjador, servei de neteja, obres, tractament de plagues…). 

5. Indicadors d'avaluació 

● Nombre de fitxes realitzades d'activitats externes  pròpies (vetlladors, formadors …) i no 

pròpies (servei de menjador, servei de neteja, obres, tractament de plagues…). 

6. Valoració i propostes de millora 

● S’han fet i recollit les fitxes d’activitats externes no pròpies de l’empresa FOMENTO DE 

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA. 

● Recollida de fitxes d’activitats externes no pròpies de l’empresa KONICA MINOLTA 

BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A 

● Falten omplir les fitxes de la resta d’empreses tant d’activitats pròpies com no pròpies. 
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PLA DE TREBALL COMISSIÓ: BIBLIOTECA 

1. Components 

● Responsable: Sonia Afuera Fernández 

● David Pons Ruíz de Galarreta i Eva Vaca Baez 

2. Objectius anuals 

● Distribuir els llibres a les biblioteques d’aula, per tal de fer-les atractives i adequades al               

nivell. 

● Revisió i adequació de l’organització del préstec de llibres de l’hora de biblioteca de              

Primària. 

● Adquirir llibres de lectura per a cicle inicial i llibres de coneixements per al fons de la                 

biblioteca. 

● Dinamitzar l’espai de la biblioteca al voltant de les festes més emblemàtiques celebrades             

a l’escola (Castanyada i Sant Jordi). 

3. Metodologia i calendari 

● Setembre i octubre: preparació biblioteques d’aula. Organització del préstec de l’hora de            

biblioteca. Encàrrec de llibres nous.  

● S’organitzarà el préstec de l’hora de biblioteca de manera que els alumnes de cicle mitjà               

i superior puguin agafar llibres de tot el fons bibliotecari, amb l’acompanyament i consell              

del mestre encarregat de l’assignatura. A cicle inicial, en canvi, el préstec es continuarà              

fent a partir d’una caixa amb un lot adequat per a l’edat. 

● Està previst que, en finalitzar un trimestre, les biblioteques d’aula siguin rotatives a dins              

d’un cicle. En aquell moment caldrà verificar també l’estat dels llibres. 

4. Activitats previstes 

● Preparació de les biblioteques d’aula: llistats i lots. 

● Organització dels llibres per a l’hora de biblioteca: 

- Graelles i caixes a cicle inicial. 

- Graelles per a cicle mitjà i superior (amb propostes de títols en les diferents              

llengües de treball a l’escola: català, castellà i anglès). 

● Adquisició i introducció dels nous títols en el catàleg. 

● Assessorament als dinamitzadors de la Biblioteca dels recursos bibliogràfics amb els que            

poden comptar. 

VERSIÓ: Definitiva  (OCTUBRE  2019) 
38 



MEMÒRIA ESCOLA COLORS                                                                                                                CURS 2018 – 2019 

5. Indicadors d'avaluació 

Els indicadors d’avaluació seran: 

❖ L’existència de biblioteca d’aula a les classes de Primària. 

❖ L’existència i l’ús de les graelles i les caixes de llibres de préstec de CI. 

❖ L’existència i l’ús de les graelles de CM i CS. 

6. Valoració i propostes de millora 

● Es van distribuir les biblioteques d’aula i, en alguns casos, es van modificar i actualitzar a                

meitat de curs a petició dels tutors. 

● Es va organitzar el préstec de llibres de l’hora de biblioteca de Primària, de manera que els                 

alumnes podien triar entre tots els llibres de la Biblioteca, amb l’acompanyament del tutor/a.              

La responsabilitat dels préstecs ha anat a càrrec dels tutors/es. La biblioteca de Cicle Inicial               

sí que es va limitar a una sèrie de llibres en una caixa que els encarregats de la matèria                   

tenien a l’aula, per no fer que els alumnes es perdessin entre tot el fons bibliotecari. 

● Es van adquirir alguns llibres de lectura per a cicle inicial, i s’ha ampliat el fons de llibres                  

narratius amb els premis de Sant Jordi. 

● S’ha adquirit de llibres de coneixements  la col·lecció de “Sóc”. 

● No s’ha dinamitzar adequadament l’espai de la biblioteca al voltant de les festes. Únicament              

es va posar l’exposició de llibres per a Sant Jordi, i una altra per al dia de la dona                   

treballadora. 

PROPOSTES DE MILLORA 

❖ S’ha demostrat que en gran mesura l’hora de biblioteca s’inverteix en fer el canvi de llibre, i                 

es perd l’aspecte pedagògic de l’activitat. A més, seria interessant engrescar més els             

alumnes perquè sentissin la biblioteca com a més seva (cura, organització, ús). Potser             

estaria bé formar nens/es de cicle superior (o de 4t) com a bibliotecaris (com es fa amb el                  

bagul de pati) i que a les hores del pati ajudessin els companys/es a triar i agafar llibres.                  

Caldria emprar el programa de préstec de l’e-pergam o bé algun tipus d’arxiu digital fet a                

mida (un drive amb graelles de les classes, per exemple). La biblioteca podria ser un espai                

lúdico cultural de l’hora d’esbarjo (amb la supervisió d’un adult; i en silenci i un cop                

esmorzats), donat que hi ha alumnes que tenen com a activitat d’oci la lectura.  

❖ L’hora de biblioteca es podria convertir en temps de lectura compartida en hores de projecte               

(en grups petits) del mateix llibre, que després es podria treballar en el gran grup en una                 

sessió (o mitja) setmanal. 

❖ La tasca de la comissió de biblioteca (si existeix) seria la d’adquisició de llibres, la de                
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preparar les biblioteques d’aula (si s’hi tenen, perquè amb un préstec lliure i amb un bon                

racó d’entreteniments potser ja no seria necessària) i la de preparar aquest servei de              

préstec a principis de curs. Amb aquest servei de préstec els tutors/es també podrien portar               

un seguiment de la quantitat de llibres que agafa cada nen/a. 

❖ Pel que fa a l’adquisició de llibres de coneixements estaria bé tenir en compte les               

temàtiques dels projectes que s’aniran establint a l’escola. Quant als llibres de lectura, el fet               

que hi hagués un préstec lliure, també ens permetria saber quins llibres són els més               

sol·licitats, per tal d’anar-ne adquirint del mateix tipus o col·lecció. 

❖ Estaria bé de poder comptar amb algú alliberat (o amb un temps complert a inici de curs)                 

per poder fer inventari real dels llibres que hi ha, així com per entrar aquells llibres que no                  

han estat registrats. Al llarg del curs no s’ha pogut fer aquesta tasca al 100 %, i hi ha molts                    

llibres sense inventariar de curs anteriors. 
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PLA DE TREBALL COMISSIÓ: HORT 

1. Components 

● Mª José Barroso Indiano 

● Carles Calabuig 

● Rosa Sansalvador Roca 

2. Objectius anuals 

● Potenciar la participació de l'ús de l'hort a tots els nivells de l'escola.  

● Penjar trimestralment una notícia al blog de l’hort. 

● Fer ús del material del laboratori per treballar el mètode científic a l’hort, en el nivell de                 

tercer de primària. 

3. Metodologia i calendari 

Els alumnes de 3r participen del Projecte de l’Hort a l’escola. Seran els encarregats del               

funcionament i el manteniment de l'hort. Setmanalment (dimecres) s’agruparan en petits grups:            

uns aniran a l’hort i la resta de companys seguirà fent el projecte amb la seva llibreta de camp a                    

l'aula o realitzant altres tasques al laboratori. Seguirem aprofitant l’hort per treballar el mètode              

científic: observem, fem prediccions, experimentem  i analitzem. 

4.  Activitats previstes 

● Dinamització de l’hort mitjançant activitats pròpies del mateix (experimentació, treball de 

camp i altres activitats que es deriven del cultiu i manteniment de l’hort). 

5.  Indicadors d'avaluació 

❖ Nombre de sessions que els alumnes han anat  a treballar a l'hort.  Mínim 20 sessions 

anuals 

❖ Recull del nombre d’entrades al blog. Mínima una trimestral. 

❖ Realitzar com a mínim una activitat mensual utilitzant els estris del laboratori.  

❖ Recollir amb una graella les visites i activitats realitzades per altres nivells de l’escola a 

l’hort. Com a mínim una visita per nivell. 

6.  Valoració i propostes de millora 
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❖ Els dies assignats de treball a l’hort han superat les 20 sessions. Durant aquest curs 

escolar s’han fet 27 sessions. 

❖ S’han realitzat tres publicacions al blog de l’hort, una per trimestre. 

❖ S’han realitzat més d’una activitat utilitzant el mètode científic: observem, fem           

prediccions, experimentem i analitzem. Durant aquest curs s’han portat a terme 10            

activitats: conserva d’olives, experimentem posant tres plantes en condicions diferents de           

llum, aigua i aire, els pètals de colors, fem colònia de plantes aromàtiques, preparem la               

salsa de calçots, observació amb la lupa binocular dels animals invertebrats de l’hort i de               

les fulles de les plantes, fer estimacions de pes dels fruits recollits i després utilitzar les                

balances per fer la comprovació i l’activitat: fem insecticida natural.  

❖ L’objectiu: Potenciar la participació de l'ús de l'hort a tots els nivells de l'escola. No s’ha 

aconseguit. Sols l’etapa d’educació infantil ha fet ús de l’hort.  

Com a proposta de millora caldrà anar fomentant la participació als altres nivells de 

l’escola a través d’activitats molt dirigides des de la comissió de l’hort. 

 
B.5. PLANS DE TREBALL DELS ESPECIALISTES DEL CENTRE 
 
PLA DE TREBALL ESPECIALITAT: DEPARTAMENT D'ANGLÈS 

1. Components 

● Helena Garcia Romera - English P3. 

● Olga Tomé López – English P4, P5. 

● Miquel Cánovas – English 1r/2n; Arts & Crafts 1r/2n. 

● Sonia Afuera – English 3r/4t i Science 3r/4t 

● Olga Lara – English 5è i Society 5è. 
● Laura Ruiz – English 6è; Society 6è. 

2. Objectius anuals 

● Fer la programació de la llengua anglesa a 4t de l' EPRI com a continuació de la línia                  

establerta a l'escola. 

● Revisar i adequar la proposta metodològica per a l’anglès d’Infantil. Recollir en un             

document els trets fonamentals d’aquesta metodologia. 

3. Metodologia i calendari 
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Es programen en planning 7 sessions de Departament d’Anglès. 

● 1r trimestre: 3 sessions (aquestes sessions estan destinades a l’elaboració de la PGA, la              

coordinació amb Cd’E per validar la documentació realitzada fins el curs 17-18 i la revisió               

i adequació de la proposta metodològica de l’anglès a Infantil). 

● 2n trimestre: 3 sessions (destinades a la programació de la llengua anglesa a 4t de               

primària) 

● 3r trimestre: 2 sessions (revisió i validació de la documentació feta. Coordinació amb             

Cd’E. Realització memòria 18-19) 

Anotació: 
Les propostes de millora* plantejades en la memòria del curs 17-18 i que estan directament               

relacionades amb la metodologia AICLE es concreten en el pla de treball del grup impulsor GEP. 

* Fer la programació d’Art & Crafts per 2n. 

* Enfocar Science cap a l’experimentació (3r biologia i física i 4t química), i per tant, en la                  

PGA del curs 18-19 proposar fer el recull d’aquest banc d’experiments juntament amb els              

materials necessaris. 

* Redirigir Society (5è) cap a treball per projecte, concretant-ho amb un repte definit. 

La proposta de millora “potenciar la lectura en llengua anglesa i els continguts de la dimensió                

literària”, queda recollida en el pla de treball de la comissió de Biblioteca amb l’ampliació del                

préstec de llibres en les diferents llengües treballades a l’escola, entre elles, l’anglès. 

4.  Activitats previstes 

● Programació de l’àmbit lingüístic: llengua estrangera anglès per a 4t d’Educació Primària. 

● Realització del document que recull els trets fonamentals de l’anglès a l’Educació Infantil. 

5.  Indicadors d'avaluació 

● Programació feta i validada.  

● Document trets fonamentals anglès a Infantil fet i validat. 

6. Valoració i propostes de millora 
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● S’han portat a terme les 7 sessions previstes de Departament d’anglès, tot i que les 3                

sessions previstes per a l’elaboració de la programació de 4t, només se n’ha destinat una               

a la programació i les dues restants al disseny de l’English Day.  

● El document dels trets fonamentals de l’anglès a Infantil està elaborat però no validat.  

● La programació de 4t està elaborada però no validada.  

PROPOSTES DE MILLORA: 

● Seria convenient valorar la possibilitat que el departament d’anglès esdevingués una           

comissió més, per tal de poder disposar de més sessions per planificar i actualitzar les               

programacions i activitats de centre. 

● Material cicle superior: Després de la programació del projecte eTwinning per a 6è, amb              

la durada, la transversalitat i la competencialitat que es desprèn de la proposta, es valora               

completar aquesta programació i relacionar-la el màxim possible a 5è. Per tant, amb el              

temps que això comporta, pensem que només caldria fer servir el material Skills Trainer              

per complementar el que fem.  

  

VERSIÓ: Definitiva  (OCTUBRE  2019) 
44 



MEMÒRIA ESCOLA COLORS                                                                                                                CURS 2018 – 2019 

 

PLA DE TREBALL ESPECIALITAT: EDUCACIÓ FÍSICA 

1. Components 

● Especialistes d’Educació Física: Ana Mª Tarín García i David Pons Ruiz de Galarreta. 

2. Objectius anuals 

● Donar a conèixer el protocol d'Educació Física al claustre. 

● Elaborar el document que indiqui la metodologia de treball de l'àrea d'Educació Física             

així com la línia d’escola pel que fa a aquesta àrea des de 3r fins a 6è. 

● Recollir en un document la participació i dinamització de l’especialista d’Educació Física            

(“esports col·lectius” i “pati sobre rodes”) a l’hora de l’esbarjo.  

● Realitzar la programació de l’àrea d’Educació Física de CI i CM. 

3. Metodologia i calendari 

● 1r trimestre: 3 sessions. Elaborar document de dinamització de patis. 

● 2n trimestre: 6 sessions. Elaborar document metodologia de treball de 3r a 6è. 

● 3r trimestre: 11 sessions. Elaborar programació d’Educació Física de CI i CM. 

4.  Activitats previstes 

● Elaboració document de dinamització de patis. 

● Elaboració document metodologia de treball de 3r a 6è 

● Elaboració programació d’Educació Física de CI i CM. 

5.  Indicadors d'avaluació 

● Documents realitzats i validats. 

6. Valoració i propostes de millora 

S’ha elaborat el document de dinamització de patis així com el document que recull la gestió 

del préstec del bagul esportiu a l’hora del pati. Caldria fer una revisió d’aquests documents i 

implementar propostes de millora que millorin la gestió del material esportiu que hi ha al bagul 

esportiu, així com altres propostes de millora que hi ha als propis documents. 

S’ha elaborat el document de metodologia de treball de 3r i 6è. També s’ha començat a 

elaborar la programació de continguts des de 1r a 6è. Queda pendent fer la concreció per 

trimestres. Caldria de cara al curs vinent, incloure les activitats del programa PEPE en les 

programacions dels diferents cursos. 
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PLA DE TREBALL ESPECIALITAT: MÚSICA 

1. Components 

● Especialista de Música: Carles Calabuig Tortajada. 

2. Objectius anuals 

● Elaborar el document que indiqui la metodologia de treball així com la línia d’escola de               

l’àmbit artístic: educació musical i dansa per al cicle inicial. 

● Elaborar el document que indiqui la metodologia de treball així com la línia d’escola del               

llenguatge musical a l’educació infantil. 

● Recollida de les activitats i materials emprats a cada nivell en l’àmbit musical. 

3. Metodologia i calendari 

Durant les sessions de nivell pedagògic i “hora gris (hora 25)” es treballarà en l’elaboració dels                

documents: 

● 1r trimestre: 7 sessions. Elaborar document metodologia de l’àmbit artístic: educació           

musical i dansa per al cicle inicial. Es programarà en planning 3 sessions de coordinació               

amb cap d’estudis. 

● 2n trimestre: 6 sessions. Elaborar document metodologia del “llenguatge musical” a           

l’educació infantil. Es programarà en planning 3 sessions de coordinació amb cap            

d’estudis i coordinadora d’Infantil. 

● 3r trimestre: 4 sessions. Recollida i endreça dels materials emprats a cada nivell. A la P:                

carpeta de l’especialitat s’anirà desant una còpia digital dels materials. 

4.  Activitats previstes 

● Elaboració document de metodologia de l’àmbit artístic: educació musical i dansa per al             

cicle inicial. 

● Elaboració document metodologia del “llenguatge musical” a l’educació infantil. 

● Recollida de material musical emprat a cada nivell. 

5.  Indicadors d'avaluació 

● Documents realitzats i validats. 

6.  Valoració i propostes de millora 
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- Donada la situació en l’àmbit artístic de l’actual curs 2018-2019 (baixa de l’especialista             

de música), cal destacar que no s’han assolit els objectius proposats a principi de curs.               

En aquests mesos, s’ha treballat principalment en els projectes musicals que hi havia             

previstos en el curs de segon i cinquè d’Educació Primària. 

 

C-  Atenció a la diversitat. Recursos personals externs  per intervenir en la diversitat  
 

C. 1.   CAD / CSC 
 
Objectiu general (PdD): Millora de resultats acadèmics i millora de la cohesió social. 
Objectius anuals:  

1. Elaborar un document-protocol d’informació a les famílies on queden recollides les           

accions fetes i els acords presos a la CAD. 

2. Adequar el PAD al nou decret d’inclusió, reflexionant sobre l’atenció a la diversitat i la               

gestió de les mesures i els suports que s’han d’implementar per atendre tot l’alumnat.  

 

ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Elaboració del document 

protocol d’informació a les 

famílies on queden recollides 

les accions fetes i els acords 

presos a la CAD. 

 

 

Decret 150/2017, 

de 17 d'octubre, 

de l'atenció 

educativa a 

l'alumnat en el 

marc d'un sistema 

educatiu inclusiu  

PEC 

PAD 

Curs 18 – 19 

4 sessions CAD 

1r trimestre 

 

ED 

CAD 

Equip Docent 

Adequació del PAD al nou 

decret d’inclusió que dona 

resposta a: 

❖ atenció a la diversitat  

❖ seguiment de la CAD  

❖ mesures i suports 

Decret 150/2017, 

de 17 d'octubre, 

de l'atenció 

educativa a 

l'alumnat en el 

marc d'un sistema 

Curs 18-19 

6 sessions 

2n i 3r trimestre 

ED 

CAD 

Equip Docent 
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universals, addicionals i 

específiques. 

❖ assessorament 

pedagògic als cicles. 

educatiu inclusiu  

PEC  

PAD 

 
Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Document- protocol elaborat. 
2. PAD actualitzat atenent a la normativa actual. 

 
Procediments per a l'avaluació. 

1. En una sessió de la CAD els membres aproven el document elaborat i en un cicle les                 

coordinadores el presenten a l’equip docent. 

2. En les sessions establertes es revisarà el PAD i s’inclouran les modificacions pertinents. A              

final de curs s’enviarà una còpia en format PDF del PAD actualitzat al claustre i es desarà                 

a l’arxiu digital i en paper de l’escola. 

 
C.1.1. Valoracions 
Mensualment la CAD s’ha reunit amb els coordinadors/es de cicle juntament amb l’equip d’EE i               

cap d’estudis, a excepció de l’EAP, que ha assistit molt poc. El motiu ha estat més que justificat, ja                   

que s’ha priorització l’atenció a famílies o passar proves a alumnes per realitzar els informes               

NESE. La miniCAD si s’ha pogut reunir setmanalment amb l’equip d’educació especial, Cd’E i EAP               

per tal de fer la gestió i priorització de casos. Tot i que s’ha elaborat el document-protocol                 

d’informació a les famílies on queden recollides les accions fetes i els acords presos a la CAD,                 

encara resta pendent emplenar les dades dels alumnes en aquest “expedient CAD”. S’ha iniciat la               

lectura i modificació/actualització del PAD de l’escola.  

 

Propostes de millora 
1. De cara el curs vinent seguir completant l’expedient dels alumnes atesos per la CAD i arxivar la                  

documentació a l’aula d’EE.  

2. De cara el curs vinent continuar treballant el document PAD de l’escola. Es farà una còpia en                  

PDF, es farà arribar al claustre i és desarà a l’arxiu digital i en paper de l’escola.  
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PLA DE TREBALL ESPECIALITAT: EDUCACIÓ ESPECIAL 

1. Components 

● Àngel Sabaté Pinyol (substitut Noemí G/ Marta V.) 

● Maria Auxiliadora Pons (EE) 

2. Objectius anuals 

1. Engegar i actualitzar el blog anomenat Atenció a la Diversitat aportant recomanacions,            

activitats, materials, etc relacionats amb la nostra tasca com a especialistes.  

2. Donar a conèixer a la CAD i al claustre el nou document de pla de treball individualitzat                 

dels alumnes NESE.  

3. Presentar a la CAD i claustre el protocol d'actuació d’EE i MALL. 

2. Metodologia i Temporalització 

1. Atenció a la diversitat:  

Les MEE i MALL accediran al blog d’atenció a la diversitat per penjar informació o               

activitats com a mínim un cop al mes.  

2. Pla de treball NESE: 

Donar a conèixer a la mini CAD, a la CAD i al claustre el nou model del PI fent una                    

presentació durant el mes d’octubre.  

3. Protocol d'actuació EE/MALL:  

Es realitzarà una presentació del protocol d’actuació EE/MALL al claustre. Serà en forma             

d’esquema i es donarà a conèixer durant el mes de novembre. 

3.  Activitats 

❖ Penjar noves activitats, articles, recursos al Blog d'Atenció a la diversitat.  

❖ Presentar el protocol d'EE en una CAD i/o claustre. 

❖ Presentar a través del Drive el nou model de PI. 

5.  Indicadors d'avaluació 

Índex d'assoliment dels objectius plantejats: baix-mig-alt. 

6.  Valoració i propostes de millora 
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1. El blog d’atenció a la diversitat s’ha assolit en grau satisfactori al llarg del curs. Hi hagut 

entrades mensuals. 

2. S’ha presentat de forma satisfactòria el nou model Pi al claustre del mes d’octubre.  

3. El protocol d’actuació EE/MALL es va presentar al claustre el mes de novembre de forma               

satisfactòria.  

Valoració general: Hi ha hagut dos canvis de MEE i no hem tingut la figura MALL durant tot el                   

curs. Aquest fet, ha suposat unes setmanes sense tenir una figura dels MEE a EI/CI sense                

atendre els alumnes NESE. No s’ha funcionat com a equip de treball.  

Proposta de millora:  

-Ampliar les activitats del blog i programar des de l’inici de curs quins continguts a treballar o                 

publicar.  

-Recuperar el professional MALL a l’escola.  
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C.2. VALORACIÓ ASSESSORS DE LLENGUA, INTERCULTURALITAT I COHESIÓ SOCIAL 
(LIC) (EAP, TS, CRP, LIC) * 

  
Els Serveis Educatius de la nostra zona, especialment assessors LIC (Carme Expósito) i referents              

de llengües i suport al centre (Carme Florit) aporten, no només recursos o informacions sinó               

elements de reflexió, materials i aclariments per  a la nostra tasca diària.  

Per al curs 18-19,en el marc del PFC i en col·laboració amb els SSEE realitzarem una formació                 

Interna que donarà continuïtat a la realitzada el curs passat amb la Laura Farró.  

(*) El Pla Anual de Treball de SSEE recull les actuacions anuals al centre del CRP, EAP, LIC i TS.                    

Pendent de concreció. Es recollirà a posteriori en els annexos. 

 
C.3. VALORACIÓ VETLLADORA ALUMNES NESE  
 
L'Escola Colors té assignada 25 hores de vetlladora a la setmana per atendre a 7 alumnes. La                 

vetlladora realitza les funcions pròpies del seu perfil professional que estableix el protocol pels              

vetlladors/es del Departament d'Ensenyament i que també estableix l'empresa adjudicatària          

Fundació Pere Tarrés. 

La vetlladora prioritzarà la seva atenció als alumnes que pel seu informe d’escolarització o              

dictamen (avalat per l’EAP) requereixen el seu suport. La CAD, juntament amb l'EAP, decideix en               

funció d'aquesta priorització de casos l'assignació horària que es determina per cada cas. 

 

En relació a aquest punt, aquest curs 2018-19 continuem amb el conveni de col·laboració amb el                

SEC Pla Marcel de Cardedeu per acollir una alumna en pràctiques, del Cicle Formatiu de Grau                

Mitjà d'Atenció a la Dependència o bé del Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnics d’Educació                

Infantil. 

 

D- Avaluació Interna 
 
D.1.  ÀMBIT ORGANITZATIU I DE GESTIÓ  
 

Després de la trajectòria de l’escola des de la seva creació, en continua evolució per establir i                 

consolidar la línea pedagògica del centre, hem arribat a un moment d’actuació en el que ens                

adonem que cal “encaixar” les metodologies emprades des d’un inici a l’escola, amb el temps de                

treball de l’alumne i del docent. D’aquesta manera volem globalitzar i no segmentar el temps lectiu                

i alhora facilitar a l’equip docent que el seu temps de treball pedagògic sigui més eficaç i eficient                  

tant en l’espai de coordinació com en la planificació del treball pedagògic. 
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Propostes de millora: 
1. Reestructurar el espais horaris d’exclusiva dels docents per donar resposta a: 

- planificació i disseny de les programacions de les diferents metodologies emprades 

a l’aula (tallers, racons, projectes d’aula…) 

- les necessitats d’aprenentatge de tot l’alumnat. 

2. Reestructurar el espais horaris d’exclusiva dels docents per aconseguir: 

- una gestió més eficaç i eficient del temps no lectiu del docents (espais de 

coordinació, tutories, especialitats, atenció a famílies, …) 

3. Continuar el treball de gestió interna (planificació, documentació, treball en xarxa…) 

mitjançant les unitats d’equip de Google drive corporatives del Departament d’Educació 

 

D 1.1  Adequació de les Normes de Funcionament de Centre. 

Objectiu anual:  
1. Adequar de les Normes de Funcionament de Centre.  

2. Donar resposta a les propostes de millora de l’AVALDIR curs 18-19: concretar en el              

document de les NOFC les adequacions que es van produint al llarg dels cursos.  

 

ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Actualització de les NOFC PEC 

NOFC 

1r/2n Trimestre 

4 sessions 

ED 

 
Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Índex d'assoliment de l'actuació prevista no inferior al 100%. 

Procediments per a l'avaluació. 
 

1. L'ED fa una primera revisió de les NOFC i una vegada validades en l’EDA es passarà a                 

Claustre i donarà a conèixer al Consell Escolar. 

D.1.1.1. Valoracions 
Acció realitzada. 

Propostes de millora 
Publicació el curs 19-20 en els mitjans de difusió del centre (web). 

Informar al Consell escolar dels canvis i actualitzacions recollides en el document NOFC una              

vegada finalitzat.  
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D.2 ÀMBIT ENSENYAMENT – APRENENTATGE 
 

D.2.1. Assoliment Competències Bàsiques – Àmbit matemàtic. 

Objectiu general (PdD 17-21):  
Millora de resultats educatius: Millorar els resultats de les Competències Bàsiques dels            
nostres alumnes al final de l'etapa. 
Objectiu anual: Millorar els resultats en l'apartat de a l'àmbit matemàtic a 6è d'EPRI. 

 

ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Sistematització d’un treball 

competencial en l’àmbit 

matemàtic al CM i CS 

mitjançant recursos personals i 

organitzatius de centre. 

Currículum  

Materials propis de 

l'escola (banc 

d’activitats 

competencials 

matemàtiques) 

Material seminari 

Caps d’Estudis 

VOI. 

Curs 2018 - 2019 Cap d'Estudis 

Equip docent 

 
Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Superar les proves de CB en l'àmbit matemàtic amb un 78% de superació. 

Procediments per a l'avaluació. 
1. La comissió d’avaluació de resultats, una vegada analitzats els resultats de la AGD i CB,               

validarà la superació del percentatge de superació indicat. 

 

Anotació: per a tota la primària es farà un intercicle pedagògic de traspàs d’informació de la                

formació del seminari de Cap d’Estudis del VOI vers les “Activitats Matemàtiques Competencials”.             

La finalitat és implementar en les propostes didàctiques de les matemàtiques la formació rebuda.              

A CS es farà una metodologia de treball específica “aula-taller” per treballar les matemàtiques amb               

una mirada competencial. Aquesta metodologia s’implementarà en els desdoblaments un cop per            

setmana de tots els nivells de CS. 
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D.2.1.1. Valoracions 
Es considera l’objectiu assolit atès que els resultats de les proves de competències bàsiques ens               

situen a l’alumnat en un 20,5% dels alumnes en el nivell de superació mitjà-baix, un 38,6% de                 

l’alumnat se situa a la franja de nivell mitjà-alt i un 27,3% se situa a la franja de nivell alt, això ens                      

fa un total d’un 86,4% de superació. 

D 2.2    Assoliment Competències Bàsiques – Àmbit lingüístic. 

Objectiu general (PdD 17-21). Millora de resultats educatius: Millorar els resultats de les             
Competències Bàsiques dels nostres alumnes al final de l'etapa. 
Objectiu anual: Millorar l'expressió escrita en llengua catalana a 6è d'EPRI. 

 

ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Sistematització del treball de 

diferents gèneres, tipologies 

textuals i de l'ortografia 

arbitrària al CS mitjançant 

recursos personals i 

organitzatius de centre. 

Desdoblament CS 

Equip docent 

FIC 

Ara Escric 

Material 

“Cartaragó” 

Curs 2018 - 2019 Cap d'Estudis 

Equip Docent 

 

 
Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Ampliar el tant per cent d’alumnat que se situa a la franja de superació “mitjà-baix” i                

“mitjà-alt” en l’apartat d’expressió escrita de llengua catalana de CB, situant-los al mateix             

nivell que el percentatge d’aquests nivells d’assoliment en els centres de Catalunya de             

nivell baix. 

Procediments per a l'avaluació. 

1. La comissió d’avaluació de resultats, una vegada analitzats els resultats de la AGD i CB,               

validarà la millora dels resultats en les franges “mitjà-alt” i “mitjà-baix” de l’expressió escrita              

llengua catalana. 

 

Anotació: a CS es farà una metodologia de treball específica “aula-taller” per treballar l’expressió              

escrita tenint en compte tots els recursos materials de l’escola (FIC, AraEscric,...). Aquesta             

metodologia s’implementarà en els desdoblaments un cop per setmana de tots els nivells de CS. 
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D.2.2.1. Valoracions 
Pel que fa als resultats de l’expressió escrita en les proves de CB, el curs passat teníem un 36%                   

de l’alumnat en la franja de nivell baix i un 56% de l’alumnat en la franja de mitjà-baix. El curs                    

actual hem passat a tenir només un 27,9% d’alumnes en la franja mitjà-baix i un 16,3% en la franja                   

de nivell baix. D’aquesta manera hem pogut augmentar el percentatge de l’alumnat en les franges               

mitjà-alt i alt, equiparant els nostres resultats de manera molt aproximada als resultats de la               

mitjana de Catalunya per al mateix nivell. 

 
E- Valoració aspectes organitzatius i de funcionament del centre. 
 
E.1. DADES GENERALS DEL CENTRE. 

 
E.1.1. Valoració dades d'escolarització 

Nombre d’alumnes escolaritzats per aula: (1 de setembre de 2019) 
 

ETAPA / CICLE NIVELL 
MATRÍCULA TOTAL 

TOTAL 
Ordinària NESE Vacants 

Educació Infantil 
P-3 23 2 0 25 

P-4 22 3 0 25 

P-5 24 2 -1 26 

Cicle Inicial 1r 21 3 1 24 

2n 23 5 -4 28 

Cicle Mitjà 3r 23 1 1 24 

4t 21 5 -1 26 

Cicle Superior 5è 43 6 0 50 

6è 42 8 0 50 

TOTAL 11 grups 241 35 - 4 278 
 
Durant el curs 18-19 es van donar tres baixes d’alumnes (una mateixa família P4, P5 i 2n) per                  

canvi de domicili i una vegada acabat aquest s’han donat tres baixes d’alumnes: P3/canvi de               

centre, 1r/Finalització de l’escolarització compartida i 2n/canvi de domicili.  

 
E.1.2. Valoració dades alumnes atesos MEE. 

 
ALUMNES ATESOS PER LA CAD 
PI*  INFORME DE RECONEIXEMENT/ DICTAMEN INFORME SCD MEE NOUVINGUTS 
16 11 28 43 3 
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Ha hagut un augment significatiu de casos atesos per la CAD respecte a les dades recollides en la                  

PGA 17-18. Aquest augment ve donat per les noves demandes fetes a la CAD i per demandes                 

pendents de resposta del curs anterior. El nombre d’alumnes atesos per la CAD són 63 alumnes                

tant de l’etapa d’Infantil com de Primària. L’EAP en el marc de la CAD ha prioritzat la intervenció                  

de l’EAP amb l’alumnes de dictamen o informe de reconeixement. També s’ha prioritzat             

l’observació de l’alumnat de 6è per a l’elaboració d’informes de reconeixement pel pas a l’ESO. Un                

cop feta aquesta intervenció s’ha prioritzat des de la CAD les diferents respostes a les demandes                

a la CAD. No s’ha pogut donar resposta a totes les demandes, les quals s’hauran de reprendre el                  

curs 19-20. 

 
E.1.3. Valoració dades d'ensenyament de la religió. 
 
El nombre d’alumnat que ha demanat l’ensenyament de la religió catòlica, islàmica i evangèlica no 

arriben en cas de primària a constituir un grup classe. 
 

E.1.4. Valoració horari i calendari escolar.* 

Reflexió al voltant de la gestió del temps lectiu i el temps de treball pedagògic docent. 

*Veure valoració i propostes de millora de l’apartat D.1. Àmbit d’Organització i Gestió.  

E.1.4.1. Horari de l'alumnat.  

*Veure valoració i propostes de millora de l’apartat D.1. Àmbit d’Organització i Gestió. 

Pel que fa l’acollida de P3, des de l’escola valorem molt positivament poder comptar amb el                

permís del Dep. d’Educació a l’hora de flexibilitzar l’entrada esglaonada dels alumnes de P3. 

En començar el curs 19-20 el dia 12 de setembre i ser festa local el dia 13, totes les escoles del                     

municipi vam acordar sol3licitar l’ampliació en un dia lectiu aquest permís i comptar així amb el                

mateix nombre de dies d’adaptació que la resta de centres de Catalunya.  

E.1.4.2. Valoració horaris del professorat i exclusives. 

*Veure valoració i propostes de millora de l’apartat D.1. Àmbit d’Organització i Gestió. 

 
E.1.4.3. Valoració calendari de reunions del professorat. 

 
*Veure valoració i propostes de millora de l’apartat D.1. Àmbit d’Organització i Gestió. 
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E.1.4.4. Valoració Calendari escolar 2018-2019  
El curs 18-19 es va donar un desencaix entre l’acabament temporal (coincidint amb les vacances               

escolars) dels trimestres i l’avaluació normativa, pedagògica i trimestral dels alumnes. aquesta            

situació ens va fer tancar el trimestre acadèmic abans del període vacacional i això va comportar                

certes dificultats en l’organització pedagògica del segon trimestre. 

 
E.2. VALORACIÓ RECURSOS HUMANS 
  
E.2.1 Òrgans de Govern. 

    E.2.1.1 Òrgans Unipersonals. Equip directiu. 
● Directora: Carme Real Granado (Ed. Valors) 

● Cap d’Estudis: Ana Mª Tarín García (Educació Física)  

● Secretaria: Mª Rosa Sansalvador Roca (Tutora 4t) 

     E. 2.1.2 Consell Escolar. 
 

El procés de renovació dels membres del consell escolar es va realitzar sense cap incident               

rellevant. cal insistir en poder trobar mecanismes de participació que estiguin d’acord amb els              

avenços digitals de la societat en la que vivim. Poder participar amb el vot per correu electrònic o                  

de forma delegada ajudaria a la participació del sector famílies, ja que la conciliació escola-treball               

no sempre és fàcil.  

També cal destacar, i no menys important, la baixa participació de les famílies en aquestes               

eleccions, poder atribuïble al fet que els consells siguin de caire informatiu i consultiu més que                

decisoris. 

 
E.2.1.3 Claustre de professors. Assignacions del professorat. 
Durant el curs s’han donat baixes reiterades en l’Equip de Mestres d’Educació Especial de llarga               

durada però de difícil cobertura (mestra MALL). Aquest fet ha dificultat de forma evident el               

seguiment de l’atenció a la diversitat al centre en relació amb els serveis externs i el progrés en la                   

documentació requerida (detecció i seguiment d’alumnes NESE, elaboració PI, implementació final           

del decret d’inclusió, Traspàs PRI/SEC, …). Valorem molt positivament l’esforç i implicació dels             

docents que van entomar aquesta tasca. Aquesta situació reitera la necessitat de sol·licitar un              

canvi de perfil i passar de mestre MALL a mestre EE per facilitar la seva cobertura en cas de                   

baixa. Também, poder comptar amb la potencialitat dels docents definitius del centre que comptin              

amb la titulació pertinen per ser referents en l’atenció a la diversitat dels alumnes dels diferents                

cicles o nivells.  
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Serveis educatius i altres professionals (EAP, CREDA, LIC): 
Pel que fa la intervenció dels serveis educatius i altres professionals que treballen al centre               

destaquem l’esforç del professional de l’EAP a l’hora de fer un bon diagnòstic dels alumnes que                

passen a secundària de forma que puguin accedir a la nova etapa amb una bona detecció de les                  

seves necessitat i amb un clar itinerari de treball en el futur (informe de reconeixement, informe                

NESE, necessitats del PI, atenció i seguiment serveis externs...). 

Així mateix i en relació amb la intervenció del professional del CREDA a l’escola cal destacar les                 

successives baixes laborals del professional i la seva no cobertura.  

 

Personal d’Administració i Serveis: 
 
Destaquem de forma molt positiva el recolzament de l’AFA a l’hora de sol·licitar a l'ajuntament del 

nostre municipi la figura en el centre d’un aux.administratiu a temps parcial que complementi en 

part la tasca administrativa del personal PAs assignat pel Dep. d’educació a mitja jornada. Així, 

destaquem la implicació i voluntat de col·laboració de l’administració local a l’hora de contractar un 

Pla d’Ocupació d’Aux. administratiu.  

 
E.3. VALORACIÓ ACTIVITATS ESCOLARS COMPLEMENTÀRIES* 
  

*A disposició dels membres del Consell Escolar el document de Valoracions de Cicles 

18-19  per a la seva consulta. 

  

E.4. VALORACIÓ FESTES DE L’ESCOLA* 
 

*A disposició dels membres del Consell Escolar el document de Valoracions de Cicles 

18-19 per a la seva consulta. 

 

E.5. VALORACIÓ SORTIDES DE TREBALL* 

 

*A disposició dels membres del Consell Escolar el document de Valoracions de Cicles 

18-19 per a la seva consulta. 
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E.6. VALORACIÓ FORMACIÓ 
 

E.6.1 PLA DE FORMACIÓ DE CENTRE 

La modalitat de Taller (5h) realitzada com a formació en centre el curs 18-19 per la planificació i                  

programació dels projectes singulars no va permetre finalitzar el treball previst. Cal continuar             

aquest treball.  

E.6.2 Valoració Coordinació centres de primària – secundària. 

L’assistència al seminari de coordinació de primària - secundària ha permet donar resposta a totes               

les accions que comporten el traspàs del pas dels alumnes a l’ESO. De manera concreta, aquest                

curs s’ha fet una formació específica de docència compartida que tots els centres treballarem i               

implementarem de manera coordinada el curs 19-20. 

E.6.3 Altres formacions dels docents del centre. 

S’han realitzat de la forma prevista. i algunes d’elles com GEP i English Day s’estan transferint al 

equips de treball docent i documents de centre. 

 
E.7.  VALORACIÓ RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 
 

La consolidació cada vegada més gran de la plantilla docent ha permès transformar les reunions               

d’inici de curs, pensades per donar a conèixer els mestres nous a les famílies i traslladar aspectes                 

d’organització i gestió, en reunió d’inici de curs eminentment pedagògiques. S’ha mantingut, això             

sí, la reunió d’inici de curs per a les famílies de P3 durant el mes de juliol per tal d’oferir un espai                      

d’acollida a les famílies. 

La valoració de la gestió per a la realització de les entrevistes trimestrals amb famílies és molt                 

positiva. Suposa una preparació administrativa prèvia important però permet agilitzar la demanda            

d’hores, coordinar les entrevistes amb famílies amb més d’un fill i millorar la convivència escolar.               

S’ha pogut atendre les famílies en els horaris d’atenció previstos i s’han facilitat altres espais de                

comunicació si ha estat necessari.  

Reprendre el dossier informatiu d’inici de curs com a eina de comunicació família-escola.  
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E.8. VALORACIÓ AFA 
 

La col·laboració amb l’AFA és estreta i molt positiva. Caldria avançar en el fet que l’AFa pogués                 

crear comissions de treball de famílies no pròpiament de la junta que avancessin en el treball de                 

comissions com ara la dinamització de patis per exemple. Entenem perfectament que la dificultat              

a l’hora de comptar amb més participació dificulta aquest fet.  

Valorem de forma molt positiva la creació d’espais de participació puntual de les famílies (per la                

Cursa de Colors, per la Festa Final de Curs,...). 

 

E.9. VALORACIÓ SERVEI DE MENJADOR 
 

Enguany s’ha preparat el canvi de gestió de menjador donant resposta a l’ordre del departament               

d’educació que instava a donar compliment a la Llei de Contractació Pública que impedeix al               

director del centre contractar directament el servei de menjador.  

Aprofitarem aquest canvi contractual per posar-nos al dia en la gestió normativa del menjador              

escolar i proposar els canvis de millora pertinents. 

La Comissió de Menjador del Consell Escolar vetllarà perquè aquest servei complementari sigui la              

continuïtat educativa del temps lectiu i transmeti la línia pedagògica del centre. Es reunirà tres               

vegades en el curs per treballar aquells aspectes de seguiment i millora que se’n derivin del                

servei.i  

 

Aquesta Programació General per al curs 2019 – 2020 ha estat presentada al Consell              

Escolar el dia 15 d’octubre de 2019. 

 

Secretaria del Consell Directora / Presidenta del Consell 

Mª Rosa Sansalvador i Roca / Carme Real Granado. 
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