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1.- Introducció 

D’acord amb el que estableix l’article 10 del Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius, 
presentem la Programació Anual de l’escola Isidre Martí. 

La Programació Anual de l’escola Isidre Martí neix de la reflexió de la Memòria Anual del curs 19/20,  
de l’avaluació dels resultats educatius obtinguts en les proves internes del centre. Degut a la situació 
viscuda de confinament durant els mesos de març, abril, maig i juny no s’han obtingut resultats 
externs al centre com és habitual.  

La Programació Anual recull les il·lusions de tota la comunitat educativa i més concretament de l’equip 
docent que treballa en el centre per col·laborar en la tasca d’educar a l’alumnat de l’escola Isidre 
Martí. 

 L’objectiu principal és afavorir el desenvolupament integral de l’alumnat de l’escola i el diàleg amb les 
famílies durant el curs escolar 2019-20. 

Els eixos prioritaris pel curs 2020-21 són: 

- Continuar amb la millora de les competències bàsiques de l’alumnat, insistint molt 
especialment en la competència lingüística i matemàtica, a partir de l’anàlisi de 
resultats i la concreció d’estratègies de millora. 

- Continuar treballant per la millora de la comunicació amb les famílies de l’escola. 

- Mantenir actualitzats els documents oficials institucionals. 

Les prioritats del Departament d’Ensenyament, dirigides a la millora de l’èxit escolar, a la reducció de 
l’absentisme i a fomentar la cohesió social, juntament amb el Projecte de Direcció, marquen les línies 
d’actuació del curs 2020-21. 

La Programació Anual intenta reflectir els objectius i les actuacions previstes per assolir les fites 
proposades. Prioritzem l’avaluació de les propostes dels diferents àmbits d’actuació i la concreció dels 
plans de treball dels equips de l’escola (equip directiu, equip de coordinació, equips de cicle, les 
comissions de treball, serveis educatiu...) 

Dins d’aquest document s’inclouen les activitats i propostes dels diferents serveis de l’escola, les 
sortides escolars i les activitats complementàries que s’ofereixen al centre. Aquest curs, no 
s’ofereixen activitats extraescolars degut a la situació de la Covid19.  
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2.Nivells i Cicles    

La nostra escola cobreix dues Etapes Educatives bàsiques de l'ensenyament: 

- L'Educació Infantil  -Dues línies d’EI3,  EI4 i d’EI5, amb un total de 6 tutories. 

- L'Educació Primària (EP) que es divideix en tres, Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior. 

El Cicle Inicial -CI- amb els nivells de 1r i 2n (dues línies a  1r i una línia a 2n). 

El Cicle Mitjà -CM- amb els nivells de 3r i 4t (una línia a 3r i a 4t).  

El Cicle Superior -CS- amb els nivells de 5è i 6è (dues línies a 5è i una a 6è).  

- Aquest curs hem organitzat les coordinacions per comunitats ja que només ens corresponen 3 coordinadores: 

- Comunitat dels petits ( Ei3, EI4 i EI5) 

- Comunitat dels mitjants ( 1r i 2n) 

-Comunitat dels grans ( 3r, 4t, 5è i 6è)  

-Les coordinadores recullen les aportacions de les mestres en les tasques de programació i avaluació, i formen una 
Comissió Pedagògica presidida pel Cap d'Estudis. 
 

Ensenyaments que s’imparteixen Unitats en funcionament Observacions 

E. Infantil 3-6  6  
Educació Primària 8 2n, 3r, 4t i 6è són d’una línia. 
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3.Inici de Curs 

Organització dels aspectes prioritaris d’inici de curs. 

Actuacions Estratègies Responsable Temporalització 

Estudi de la normativa del curs. 
 

Donar a conèixer la normativa 
del curs a tot el Claustre. 
 

Equip Directiu 
 

1r dia de setembre. 

Assignar les tutories i 
especialistes segons els criteris: 
Continuïtat en el cicle. 
Especialitat. 
 

Presentar al Claustre les 
propostes. 
Escoltar i analitzar les 
al·legacions que es puguin 
presentar. 
Fer la proposta definitiva i 
aprovar-la 
 

Equip Directiu 
 

1 de setembre. 
 

Assignar els diferents càrrecs 
pedagògics. 
 

Designar: 
Coordinadors de Cicle. 
Coordinador d’informàtica. 
Coordinador de riscos laborals. 
Coordinador LIC 

Equip Directiu 
 

1 de setembre. 
 

Establir els horaris del temps 
lectiu per tal de que es compleixi 
la normativa del curs i 
racionalitzar l’ús de les aules 
comunes     (biblioteca, aules 
d’informàtica,  aula de religió)  

Fixar els horaris d’Educació 
física, música, anglès, 
informàtica, E. Especial, 
religió/alternativa. 
 

Cap d’estudis 
 

Mes de juliol Equip 
directiu. 
4 de setembre 
Claustre 

Revisar les comissions que han de 
funcionar durant el curs i la seva 
composició. 
 

Revisar al Claustre les 
comissions pel correcte 
funcionament i la seva 
periodicitat. 

Equip directiu. 
 

4 de setembre. 
 

Elaborar el quadern d’informació 
a les famílies. 

Revisar la redacció en el 
Claustre convocat a l’efecte. 
Actualitzar el quadern amb les 
noves dades i fer-ho arribar a 
les famílies.   

Equip directiu. 
 

1a quinzena de 
setembre. 
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4. Òrgans de govern 
 
4.1. Òrgans col-legiats 

4.1.1.CONSELL ESCOLAR, (data de constitució: 18/12/2014) 

4.1.1.1.Representants dels mestres: 
 

•  Elena López García 
•  Emma Anguera Roig 
•  Marina Calvo 
• Maria José Cinta 
•  Sílvia Padreny 

 
4.1.1.2.Representants de les mares i els pares: 

 
• Angela López 
• Patricia Marcos 
• Marta Ventura 
• Sheila Moreno 
• Angela López 
• Azahara Hidalgo 

 
4.1.1.3.Representant del personal d’administració i serveis: 

 
• Yolanda Martín 

 
4.1.1.4.Representant de l’AFA: 

 
• Laura Bravo 

 
4.1.1.5.Representant municipal: 

 
• Marta Alarcón 
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4.2-. EQUIP DOCENT 
 

4.2.1.EQUIP DIRECTIU 
� Directora: Sònia Benito  - Horari Visita: dimarts i dijous de 15 a 16.30h. 
� Cap d’Estudis: Victòria Corts - Horari Visita : dimecres 15-16.30h. 
� Secretària: Anna Constantí 

 
4.2.2.EQUIP DE MESTRES 
 

• EQUIP DE MESTRES ED. INFANTIL 
 

Ed. Infantil   

Tutora EI 3 A Martha Llurens 

Tutora EI 3 B Judith Minguet Espinós 

Tutora EI 4 A Emma Anguera Roig 

Tutora EI4 B Maria D.P. 

Tutora EI5A MªCarme Campreciós Pons 

Tutora EI 5B Maria Peñalta García 

TEI  Mercè Díaz Sànchez  

Suport EI 
Sònia Benito Flores/Sònia Quijada 
Márquez/ Sandra Martínez Elvira 

Psicomotricitat  Conxi Borraz Garcia  

Ed. Especial  
Maria Cinta José Casabona/Maite 
Martínez Rabou.  

 
• EQUIP DE MESTRES CICLE INICIAL 

 

Cicle Inicial   

Tutora 1r A MªÀngels Martín Cabrerizo  

Tutora 1rB Mercedes de Tena Murillo 

Tutora 2n Elena López 

Música  Antoni Cànoves Momparler 

Anglès  Sara Silva Fernàndez 

Ed. Especial  
Maria Cinta José Casabona/ Maite 
Martínez Rabou. 

Educació Física Sandra Martínez Elvira 

Suport al cicle 
Antoni Cànoves Momparler/ Sandra 
Martínez Elvira 
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• EQUIP DE MESTRES CICLE MITJÀ 
 

Cicle Mitjà   

Tutora 3r  Sònia Pérez Pacheco 

Tutora 4t  Natàlia Ibars Cedó 

Ed. Física  Sílvia Padreny Herrero 

Música  Antoni Cànoves Momparler 

Anglès  
Natàlia Ibars Cedó / Victòria Corts 
Ferran 

Ed. Especial  
Sònia Pérez Pacheco /Esperança 
Rodríguez Perulero  

Suport CM 
Cora Ramazzini Vega/ Sílvia Padreny 
Herrero 

 
• EQUIP DE MESTRES CICLE SUPERIOR 

Cicle Superior   

Tutora 5è A Anna M. Constantí Labella 

Tutora 5è B  Montserrat Planas Matutano 

Tutor 6è Marta Gómez Marzo 

Ed. Física  Sílvia Padreny Herrero  

Anglès  Victòria Corts Ferran 

Ed. Especial  Esperança Rodríguez Perulero  

Suport al CS 
Carme Teruel Fernández/ Esperança 
Rodríguez Perulero 

 
El dia setmanal fixat per a la visita de les famílies de cada mestre és el dimarts de 12.30 a 13.45 h. 
 
 

4.3.ALTRES ESPECIALISTES 
Logopeda: Maria José Fernández Calvo (només alumnes amb dictamen ) 
Piscopedagoga: Érika Hernández, dimarts i dimecres de 9 a 14 h. 

 
4.4.COORDINADORES DE CICLE 
Ed. Infantil: Maria Cinta José Casabona 
Cicle Inicial: Sara Silva Fernández 
Cicle Mitjà i Superior: Natàlia Ibars Cedó 

 
 

4.5.ALTRES COORDINADORES 
Coordinadoa Digital:  Marta Gómez 
Coordinadora Riscos Laborals: Maite Martínez Rabou. 
Coordinadora Lingüística: Montserrat Planas Matutano 
Coordinadora Programa TEI: Maria Cinta José Casabona 
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4.6.PERSONAL DE SERVEI 

 
4.6.1.ADMINISTRATIVA 

Yolanda Martín:  

Aquest curs, l’atenció de les gestions administratives seran via telefónica en horari escolar. En el cas que 

sigui necessària una atenció presencial, s’haurà de demanar cita prèvia trucant al telèfon del centre 93-

371-30-42. 

 

4.6.2.COORDINADORA DE MENJADOR 

Sílvia Ràmia: 

Aquest curs, l’atenció de les gestions del menjador seran via telefònica al telèfon: 685-85-11-56 o via 

correu electrònic (menjadorisidremarti@teno.cat).  

 

4.6.3.CONSERGE 

Manel García Osuna. 
 

5.ALUMNES DE L’ESCOLA 
 

Nivell Matrícula 

EI3A 25 
EI3B 23 
EI 4A 25 
EI4B 25 
EI 5A 25 
EI 5B 24 
1r A 23 
1rB 23 
2n 26 
3r 27 
4t 24 

5èA 24 
5èB 24 
6è 26 

 
14 

 
344 
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NOM MESTRES 
 

ESPECIALITAT OBSERVACIONS 

Esperanza Rodríguez 
Perulero 

Educació Especial • Suport al grup de 6è (desdoblaments) 
• Atenció individualitzada  i en petit grup als alumnes amb 

PI. i atenció individualitzada als NEE de  4t a 6è.  
• Atenció nouvinguts. 
•  

Mary Cinta José 
Casabona 

Educació Especial • Reforç d’expressió oral i escrita a EI i Cicle Inicial 
• Suport a EI3B 

• Atenció individualitzada als alumnes amb PI i NEE d’EI i 
CI. 

• Coordinadora EI 

• Coordinadora TEI 

Sílvia Padreny Educació Física • Educació física de 3r a 6è. 
• Suport al grup de 4t (desdoblaments) 

Sònia Benito EI reforç • Directora suport a EI. 
Sara Silva Anglès • Coordinadora CI 

• Anglès a CI i EI5 
• Suport al grup de EI4A i EI4A (desdoblaments) 

Sònia Quijada Suport a EI3 • Suport a EI3A (desdoblament) 
• És a l’escola mitja jornada. 

Antoni Cànoves 
 

Música i suport a 2n i 
3r 

• Música a CI i CM 
• Suport al grup de 2n i 3r (desdoblaments) 

Conxi Borraz EI4A i EI4B • Psicomotricitat a EI4B i EI4A 
• Suport al grup de EI4B (desdoblaments) 
• Fa reducció de mitja jornada. 

Victòria Corts Primària/Anglès • Anglès de 4t a 6è 
• Cap d’Estudis 

Cora Ramazzini Primària • Suport al grup de 3r (desdoblaments) 
• Secretària del centre. 

Mercè Díaz TEI Suport a EI3A i B 

Gemma Venegas  Educadora Especial Suport a EI4A i EI4B 
Maite Martínez MEE SIEI Suport i seguiment alumnat SIEI 

Erika Fernández Psicòloga EAP Dimarts i Dimecres de 9 a 14 h  
Yolanda Martín Administrativa Matins de 8 a 14 h. Tardes 15 a 16.30 h. 
Sílvia Ràmia Coordinadora del 

menjador 

Matins de 9 a 10h.  
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6.- Organització general 

6.1.- Horari general del centre 
 

• Sessió matí: de 8.50 h a 12:30 h 

• Sessió tarda: de 15 h a 16:30 h 

• En jornada contínua: de 8.50 h a 13 h. 

 
6.2.- Calendari escolar 
 

Les classes comencen el 14 de setembre de 2020 i finalitzen el 22 de juny de 2020. 

• Dies festius pel curs 2020-21 

. Festa local: 21/09/20, 24/05/21 

. Dies de lliure disposició: 7/12/20, 15/02/21, 21/05/21 

. Nadal: 21/12/19 al 7/1/20, ambdós inclosos. 

 . Festes laborals: 11/9/, 12/10, 1/11, 6,25/12, 1,6/01, 2,5/04, 1/05 i 24/06. 

•  Jornada intensiva (de 9 a 13 hores) 

· 21 de desembre  

. del 7 al 22 de juny, ambdós inclosos. 

*A l’annex adjuntem calendari escolar. 

6.3.- Esdeveniments que celebrem a l’escola 

Aquest curs les festes es veuran modificades segons les necessitats del moment i de l’evolució de la Covid19. 

• La Castanyada 

• Nadal 

• DENIP 

• Carnestoltes 

• Festa de la Primavera 

• Sant Jordi 

• Festival fi de curs 

• Fi de curs (últim dia de curs)  
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6.4.- Patis 

Aquest curs els patis els fem de manera esglaonada: 

Grup Hora Espai 

EI3 10h30-11h Pati infantil 

EI4 11h-11,30h Pati infantil zona delimitada EI4 

EI5 11h-11,30h Pati infantil zona delimitada EI5 

1r 10,20-10,50 Pati Primària zona delimitada 1r   

2n 10,20-10,50 Pati Primària zona delimitada 2n 

3r 10,20-10,50 Pati Primària zona delimitada 3r 

4t 10,20-10,50 Pati Primària zona delimitada 4tA  

5è 10,50-11,20 Pati Primària zona delimitada 5èA i 
5èB 

6è 10,50-11,20 Pati Primària zona delimitada 6èA i 
6èB 

 
• Els torns de vigilància s’estableixen a principi de curs. La coordinadora de cicle serà l’encarregada de 

destinar substitut/a en cas d’absència d’algun mestre.   
 

• En cas de pluja els alumnes es quedaran dins la classe amb el tutor/a i el recolzament dels especialistes. 
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6.4.1.Torns  de vigilancia pati: 
 

TORNS DE PATIS INFANTIL I PRIMÀRIA 
CURS  MESTRES  DILLUNS 

DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

EI3A 
10.10-10.40 

Marta Ll, Judith 
Mary 
Mercè 

Sònia Q 
Martha 

Sònia Q 
Martha 

Sònia Q 
Martha 
Gemma 

Maite 
Martha 

Martha 
 

EI3B 
10.10-10.40 

Judith 
Mercè 

 Judith 
Mercè 

Mary 
Mercè 

Mary 
Mercè 

Judith 
Mercè 

EI4A 
 
11.10-11.40 

Emma 
Danae 
Conxi 
Gemma 

Emma 
Gemma 

Emma 
Gemma 

Emma 
Gemma 

Emma 
Gemma 

Emma 
Gemma 

EI4B 
11.10-11.40 

Maite Danae Danae Conxi Conxi 

EI5A 
10.40-11.10 

MªCarme 
Maria 
Sandra 
Maite 

Maria Mª Carme Maite María  MªCarme 

EI5B 
10.40-11.10 

Mary Maria Maria Sandra Rotatiu  

1rA 
10.30-11 

Mercedes 
MªÀngels 
Sara 
Sònia B 

Mercedes Mercedes/TIS 
 

Sònia B Sònia B Mercedes 

1rB 
10.30-11 

MªÀngels Sara MªÀngels Sara Rotatiu?? 

2n 
10.30-11 

Elena 
Toni 

Elena Toni Elena  
 

Toni Rotatiu  

3r 
10.30-11 

Sònia P 
Cora 

sonia P cora sonia P cora  sonia/cora 
Rotatiu 

4t 
11-11.30 

Natàlia 
Sílvia 

Natàlia 
 

Sílvia Natàlia Sílvia Rotatiu 

5èA 
11-11.30 

Anna 
Carme 

Carme Anna M. Carme Anna M. Rotatiu 

5èB 
11-11.30 

Muntsa  
Victòria 

Muntsa Victòria Muntsa Victòria Rotatiu 

6è 
11-11.30 

Marta GO 
Esperança 

Esperança Marta Esperança Marta Rotatiu 

 
6.5.- Substitucions de curta durada 

S’estableixen els torns de substitució de curta durada, que queden reflectits en una graella per ordre de 
preferència.  
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6.6.- Activitats fora del centre 
 
Sortides pedagògiques:  S’ha programat a cada cicle durant el mes de setembre, tenint en compte els interessos 
dels alumnes, els continguts a treballar i les valoracions fetes a finals del curs anterior. Al llarg del primer 
trimestre s’han prioritzat sortides per visitar l’entorn sense autocar.  
 
Colònies:  A final de cada curs tenim programat les colònies de tres dies i dos nits. 
 
Educació Física: L’Educació  Física es realitza al poliesportiu Les Moreres des de 1r a 6è.  
 

6.7.- Serveis externs i treball en xarxa 
 
6.7.1. EAP: 
L’EAP és el principal estament que treballa conjuntament amb l’escola, tan important és el seu assessorament que 
té un pla de treball consensuat amb la direcció del centre i figura en un dels annexos. 
6.7.2.CRETDIC: 
 És una petita xarxa d’ acompanyament dins del centre entre les persones que  
s’associen al voltant d’ un cas, inclosos els propis alumnes i les seves famílies. És un format de pràctica 
col·laborativa: una manera d’ entendre el treball amb altres i entre altres que no redueix la idea de cooperació o de 
col·laboració exclusivament a l’equip de professionals, essencialment els professionals dels Centres, el professional 
de l’ EAP i el professional del CRETDIC  -sinó que promou, des d’ un bon començament, la participació de l’ alumne i 
de la seva família en aquesta petita xarxa. 
 
Els casos sobre els que es desplega aquesta pràctica col·laborativa son seleccionats a partir d’ una decisió 
col·legiada per part de l’ equip de l’ EAP. 
 

• Previ a la posada en pràctica de la petita xarxa en un centre es realitza una valoració del cas amb el 
professional de l’ EAP responsable (del cas) i referent psicopedagògic del Centre. 

 
La decisió d’ impulsar aquest tipus de treball en petita xarxa en el centre sempre es fruit d’ un acord entre el 
professional de l’ EAP i el CRETDiC 
 
6.7.3. Serveis Socials: 
Els Serveis Socials de l’Ajuntament col·laboren amb nosaltres en la baremació de les beques atorgades pel Consell 
Comarcal, i també en l’atorgament d’altres. Fan el seguiment dels alumnes atesos per aquest servei, mitjançant 
reunions mensuals amb la directora i la psicòloga del centre, tot intentant dur a terme un treball conjunt i així més 
profitós. 
 
6.7.4. Inspecció: 
Les nostres relacions amb Inspecció d’Educació bàsicament es produeixen en les reunions generals de directors i 
puntualment a l’escola assessorant sobre dubtes legals o pedagògics i comprovant el bon funcionament del centre. 
 
6.7.5. CRP: 
El CRP d’Esplugues col·labora amb nosaltres per tal de sol·licitar les activitats de formació permanent i seminaris, 
així com el préstec de material pedagògic. 
 
 
6.7.6. Ajuntament: 
L’Ajuntament ens manté en bon estat d’utilització les instal·lacions escolars i ens proposa activitats i sortides 
gratuïtes de Medi Ambient i Salut. També organitza les jornades escolars esportives i Consell d’Infants. 
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6.6.7. Consell de Solidaritat: 
El Consell de Solidaritat és un organisme depenent de l’Ajuntament i del qual, com entitat del poble, en som un 
membre actiu assistint a les reunions mensuals i presentant projectes d’ajuda solidària. 
 
6.6.8. Xarxa d’Escoles Associades a la UNESCO: 
Formem part de la XEAUC – Xarxa d’Escoles Associades a la UNESCO – des de l’any 1988. Participem en diferents 
projectes proposats des del PEA i assistim habitualment a totes les reunions i trobades. Així mateix, formem part 
de l’equip de coordinació. 
 
 

7.- Pla d’orientació als alumnes de 6è per al seu pas a l’ESO 

Objectius: 
 
Que pares i alumnes coneguin l´actual sistema educatiu i molt especialment l´estructura i organització dels 
ensenyaments secundaris: cicles, matèries, crèdits comuns, crèdits variables, avaluacions, titulacions, etc. 
 
Que coneguin també les opcions que els ofereixen els instituts de l´ensenyament públic del poble: La Mallola, 
Severo Ochoa i Joanot Martorell. 
 
Que els alumnes reflexionin sobre les pròpies aptituds, actituds, interessos, etc. Per posar-los en relació amb les 
matèries de possibles crèdits. 
 
Que els alumnes aprenguin a prendre decisions per a la tria dels crèdits variables que l´any vinent hauran de fer a 
l´ESO. 

 

 

 

 

 

Ámbit Accions Responsable 

Amb el grup 
classe: 
 
 
 
 
Amb la família: 

 
 

Amb l´escola: 
 

Xerrades informatives als alumnes dins del grup classe. 
Visitar l’institut de secundària més proper de referència. 
Xerrades informatives als pares en reunions col·lectives per part del 
professors d’institut. 
Complimentar els models de traspàs d´informació de primària a 
secundària. 
Xerrada informativa a les famílies per informar sobre el procés de 
matriculació als instituts. 
 
 
Fer una reunió de coordinació amb els professors dels instituts. 

Tutors 
 
 
 
 

Tutors i professors 
institut 

Tutors. 
 
Tutors escola/Instituts 
MEE 
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8.-Formació del professorat 

El pla de formació a centre és elaborat per l’equip de coordinació i l’equip directiu tenint en compte les necessitats 

de formació del personal del centre i en relació als diferents projecte que s’estan implementant al centre, és 

revisada pel claustre i aprovada pel consell escolar. 

Aquest document recull les diferents accions formatives previstes per al curs 2020-21. 

La formació permanent del professorat té per objectiu la qualificació profesional, millorar les practiques 

educatiuves i millorar la gestió del centre, per contribuir a millorar els resultats i els processos. 

Durant el curs 18-19 cam començar la formació en Xarxes de Competències Bàsiques, aquest any serà el 3r any de 

formació en Xarxes de Competències Bàsiques. 

També tenim previst fer una formació interna Plataforma digital a l’escola per seguir la programació establerta en 

el programa d’innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge, IsiRobòtica i per a la continuació de 

la plataforma Classroom que es va engegar a finals del curs 2019-20. 

 

9.- Mapa estratègic d’objectius per al curs 2020-21: 
 
A continuació es presenta la graella amb el desplegament d’objectius i estratègies que l’equip de mestres ens 

proposem per al curs 2019-20 amb un objectiu final: “la millora de l’èxit escolar”. 

 

A partir d’aquí, les estratègies que ens plantegem pengen de 3 grans objectius: 

1-Millorar els resultats educatius de tot l’alumnat, objectiu centrat en la millora i el desenvolupament de les 

competències comunicatives i lingüístiques i les matemàtiques a partir de la sistematització d’estratègies, 

metodologia i d’una especial atenció a la diversitat dels alumnes, incorporant l’ús de les TAC i dels recursos 

digitals per afavorir la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge. 

 

2-Fomentar la cohesió social: Centrat en la implicació i el compromís de la família i l’escola per treballar 

conjuntament. La relació del centre i l’entorn, la col·laboració i el treball en xarxa amb els diferents agents 

educatius de la ciutat.  

Degut a la situació que han viscut els nostres infants, s’augmentaran les sessions d’educació emocional. 

 

3-Millorar l’organització i funcionament del centre: revisió dels documents oficials institucionals. 

 

En el desplegament d’aquest document, cadascun d’aquests objectius està dividit en estratègies, i aquestes en les 

actuacions que el centre proposa per assolir-les.  
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Cada actuació està vinculada a uns indicadors.  

Els indicadors ens permetran avaluar el grau de millora i la consecució dels objectius proposats. 
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ÀMBIT CURRICULAR 

Objectiu PEC: Millorar els resultats educatius 

Objectiu PdD: Millorar els resultats educatius de tot l’alumnat 

Objectiu 1 PGA: Mantenir els resultats de l’assoliment de les proves de CCBB 18-19 entre el 70% i 85% * En curs 19-20 no es van poder realitzar les CCBB 

Estratègia                   Actuacions Indicadors Responsables 

1.1. Millora de les competències 

bàsiques en comprensió lectora en 

llengua catalana,  castellana i 

anglesa. 

1.1.1. Realitzar desdoblaments de castell i català, dintre 

grup estable, de comprensió lectora setmanal, alternant 

les 2  llengües, a partir de Cicle Inicial. 

Indicador: % alumnes que superen les 

competències bàsiques de comprensió lectora 

en llengua catalana i castellana 

Eina: Proves de CCBB 6è 

Grau d’acceptació: 

=> 80% en llengua catalana 

=>75% en llengua castellana 

=>70% en llengua anglesa 

Tutores 

1.1.2. Realitzar les proves d’ACL per dissenyar actuacions 

de millora per l’assoliment d’un bon nivell de comprensió 

lectora 

Tutores 

1.2. Millora en els resultats en 

l’expressió oral en llengua catalana 

i anglesa. 

1.2.1. Implementar el projecte  “Sé parlar, sé explicar “ 

des d’infantil a 6è per l’assoliment d’un bon nivell en 

l’expressió oral en català establint criteris metodològics 

que ajudin a l’avaluació formadora, dissenyats dins de la 

formació de Xarxes de Competències Bàsiques.  

Indicador: % de millora en les proves d’inici i 

final de curs d’expresió oral 

Eina: Rúbriques  

Grau d’acceptació:  

=>10% de millora respecte a inici de curs 

Tutores 

1.3. Millora de les competències 

bàsiques en expressió escrita en 

1.3.1. Sistematitzar l’ús del dictat com a eina 

d’aprenentatge en totes les etapes. 

Indicador: % alumnes que superen les 

competències bàsiques d’expressió escrita en 

Tutores 
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llengua catalana, castellana i 

anglesa. 

1.3.2.Realització de les proves d’expressió escrita a 

principi i final de curs per l’assoliment d’un bon nivell 

d’expressió escrita. 

llengua catalana. castellana i anglesa. 

Eina: Proves de CCBB 6è 

Grau d’acceptació: 

=> 75% en llengua catalana 

=>75% en llengua castellana 

  =>55% en llengua anglesa 

1.4. Millora de les competències 
bàsiques en matemàtiques. 

1.4.1. Establir metodologies manipulatives i significatives 
per l’alumnat proposant activitats competencials. 

Indicador:  % alumnes que superen la  
competènca matemàtica en les CCBB Eina: 
Proves de CCBB 6è 
Fita: => 80% en competència matemàtica 

Tutores 

1.5.Impuls per la innovació 
metodológica i pedagògica 
del professorat 

1.5.1.Sistematitzar i aplicar l’ús de les TAC en totes les 
àrees. 
 

Indicador: % sessions realitzades amb les 
TAC 
Eina: Programacions tutores 
Fita: 50% acompliment 

Tutores 
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  ÀMBIT RELACIÓ-COMUNICACIÓ FAMÍLIES-ESCOLES 

Objectiu PEC: Millorar la cohesió social 

Objectiu PdD: Millorar la comunicació amb les famílies de l’escola 

Objectiu 2 PGA: Millorar la cohesió social 

Estratègia Activitats Indicadors Responsables 
2.1. Divulgació d’informació i 
activitats del centre 

2.1.1. Dinamitzar la web del centre. Indicador: % 
Activitats realitzades per 
curs penjades a la web per 
part dels Mestres. 
 
Fita: 1 entrada mensual per 
curs a la web de l’escola. 
 
Eina: web de l’escola  

Marta Gómez  
 

2.1.2. Dinamitzar la figura de pares i mares delegats de 
classe 

Indicador: 
Nombre de reunions 
realitzades amb equip directiu 
 
Fita: => 2 reunions anunals 
Equip directiu-delegats de 
classe 
 
Eina: Actes de reunions 

Sònia Benito 
(Directora) 
 

2.1.3. Mantenir informades a les famílies del seguiments dels 
grups confinats. 

Indicador: nombre  de 
notificacions fetes = nombre 
de grups confinats 
 
Fita: 100% de notificacions 
 
Eina: Graella grups 
confinats 

Sònia Benito 
(Directora) 
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2.1.4. Mantenir informades a les famíles dels nous protocols 
de /Salut 

Indicador: nombre de 
protocols enviats >= 1 mes 
 
Fita: 1 al mes 
 
Eina: Bynapp 

 

2.2. Participació en projectes 
compartits 

2.2.1. Afavorir una bona comunicació amb l’AFA Indicador: Nombre de 
reunions equip directiu-
AFA 
Fita: =>2 reunion per 
trimestre 
Eina: Actes de reunions 

Direcció 

2.3. Utilització de l’aplicació 
BynApp per optimitzar la 
comunicació escola-famílies 

2.3.1. Coneixement i ús de l’app Indicador: Nombre de 
famílies que descarreguen 
l’app 
Fita: =>95% de les famílies  
Eina: BynApp 

Direcció 

2.4. Enfortir l'educació 
emocional dels alumnes 

2.4.1. Realització sistemàtica de dinàmiques de grups per 
treballar les emocions dels alumnes 

Indicador: Nombre de 
sessions realitzades 
Fita: =>2 sessións a la 
setmana  
Eina: Programació aula 

Tutora 
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ÀMBIT ORGANITZATIU 

Objectiu PEC: Actualitzar els documents de gestió del centre 

Objectiu PdD: Millorar l’organització i funcioname del centre 

Objectiu 3 PGA: Revisar els documents oficials institucionals 

Estratègia Activitats Indicadors Responsables 

3.1. Actualització dels 
documents 

3.1.1. Actualitzar i implementar el pla de convivència  Indicador:  
% Actualitzat i 
implementat. 
% grau de consens en el 
claustre 
Fita: 100% elaborat 
80% consens 
Eina: 
Document 
Acta de claustre 

Victòria Corts (Cap 
d’estudis) 
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ÀMBIT CURRICULAR 
Objectiu 1 PGA: Mantenir els resultats de l’assoliment de les proves de CCBB 18-19* entre el 70% i 85% * 

*En curs 19-20 no es van poder realitzar les CCBB 

Indicador 
d’avaluació 

Eina Grau d’acceptació 
 

Grau assolit juny 2021 

% alumnes que 
superen les 
competències 
bàsiques de 
comprensió lectora en 
llengua catalana i 
castellana 

Proves de CCBB 6è => 80% en llengua 
catalana 
=>75% en llengua 
castellana 
=>70% en llengua anglesa 

 

% de millora en les 
proves d’inici i final 
de curs d’expresió 
oral 

Rúbriques =>10% de millora respecte a 
inici de curs  

 

% alumnes que 
superen les 
competències 
bàsiques d’expressió 
escrita en llengua 
catalana. castellana i 
anglesa. 

Proves de CCBB 6è 
 

=> 75% en llengua 
catalana 
=>75% en llengua 
castellana 
 =>55% en llengua anglesa 
 

 

% alumnes que 
superen la  
competènica 
matemàtica en les 
CCBB  

Proves de CCBB 6è => 80% en competència 
matemàtica 

 

% sessions 
realitzades amb les 
TAC 

Programacions tutores 50% acompliment  

ÀMBIT RELACIÓ-COMUNICACIÓ FAMÍLIES-ESCOLES 
Objectiu 2 PGA: Millorar la cohesió social 

Indicador 
d’avaluació 

Eina Grau d’acceptació 
 

Grau assolit juny 2021 

% activitats 
realitzades per curs 
penjades a la web per 
part dels Mestres. 

web de l’escola 1 entrada mensual per curs 
a la web de l’escola. 

 

 

Nombre de reunions 
realitzades amb 
equip directiu  

Actes de reunions => 2 reunions anunals   

Nombre  de 
notificacions fetes = 
nombre de grups 
confinats 

 

Graella de grups 
confinats 

100% de notificacions  

Nombre de protocols 
enviats Bynapp 1 al mes 
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Nombre de 
reunions equip 
directiu-AFA 

 

Actes de reunions =>2 reunion per trimestre  

Nombre de 
famílies que 
descarreguen l’app  

BynApp =>95% de les famílies  

Nombre de 
sessions 
realitzades 
d’educació 
emocional 

Programació aula =>2 sessions a la setmana  

ÀMBIT ORGANITZATIU 
Objectiu 3 PGA: Revisar els documents oficials institucionals 

Indicador 
d’avaluació 

Eina Grau d’acceptació 
 

Grau assolit juny 2021 

PdC: % Actualitzat i 
implementat. 
% grau de 
consens en el 
claustre 

Document 
Acta de claustre 

100% elaborat 
80% consens 
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10.CONCLUSIONS 

L’equip directiu ha coordinat l’elaboració d’aquest document, el qual ha estat possible gràcies a la 
col·laboració de tota la comunitat educativa. 

La presentació del present document al Consell Escolar va ser el dia 12/11/20 prèvia presentació i 
aprovació per unanimitat en la sessió de Claustre del dia 26/10/20 

Un cop recollides les aportacions i esmenes, la Presidenta del Consell Escolar dóna per aprovada la 
PGA del curs actual. 

La Presidenta del Consell Escolar informa que la PGA es penjarà a la web de l’escola per fer difusió 
del document a les famílies de l’escola. 
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11- Certificat de presentació al Consell Escolar i Claustre 
 

En data 12/11/20 , ha estat presentada la Programació General Anual pel curs 20-21  i aprovada pel Consell Escolar i al Claustre de l’Escola Isidre Martí, el dia 
26/10/20 

 
Esplugues de Llobregat, 12 de novembre de 2020  
Sònia Benito Flores 
Directora 
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12.-Annex 

12.1.Organització sortides curs escolar 20-21 

Les sortides d’enguany s’han vist modificades degut a la situación actual de pandèmia. Es prioritzen sortides a l’aire lliure i properes a l’escola. 

12.2.Activitats extraescolars organitzades per l’AFA del centre 

Les activitats extraescolars s’han vist anul·lades degut a la situació de pandèmia actual.  
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12.3.-Calendari escolar curs 2020-21 
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12.4.Pla d’actuació del Servei Educatiu del Baix Llobregat VIII 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Servei Educatiu 
Baix Llobregat VIII 
 
Carrer Cedres, 38, 2n 

08950 Esplugues de Llobregat 

Tel. 93 371 87 55 

a8870306@xtec.cat 

https://serveiseducatius.xtec.cat/baixllobregat8 
 

 

 

 

PLA D’ACTUACIÓ DEL  

SERVEI EDUCATIU BAIX LLOBREGAT 8 

Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern 
 

ESCOLA ISIDRE MARTÍ 
 

 

 

CURS  2020-21 
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Nom dels professionals dels servei educatiu, horari i periodicitat d’atenció  

Servei Professional Horari i periodicitat de l’atenció i suport 

CRP Marta Puig Segons el calendari de les actuacions 
previstes 

EAP Psicopedagoga:  

Erika Hernández 

Treballadora Social: 
Susanna Guinart 

Fisioterapeuta: Marta 
Morató 

Dimarts i Dimecres de 9 a 14h 

 

 

A demanda 

ELIC Mireia Valls 

Marina de Régil (PEE) 

Roger Batalla (SOAC) 

A demanda 

DIjous mensual 

A demanda 
CREDA Maria José Dilluns de 11:30 a 12:30h 

Dimecres de 15 a 16h 

 

 

Signatura dels professionals i segell del Servei 
Educatiu 

 

 

Signatura del/la director-a  i segell del 
centre  
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Introducció 

El conjunt d’objectius, actuacions i indicadors d’assoliment recollits en aquest document 
volen concretar i personalitzar l’assessorament dels diferents perfils del Servei Educatiu en 
aquest centre educatiu. 
 
 
Les línies prioritàries d’actuació del Servei Educatiu es fonamenten en les línies 
estratègiques que marca el document “Objectius prioritaris del sistema educatiu” dels 
documents d’organització i gestió de centres. 
 
- Objectiu 1: la transformació i la millora educativa 

L'objectiu prioritari del sistema educatiu català és desenvolupar un sistema educatiu cada 
vegada més competencial, amb una capacitat d'adaptació als canvis constants, que situï 
l'alumne com a protagonista actiu del seu procés d'aprenentatge i com a ciutadà crític en una 
societat democràtica.  

 

En aquest document es pretenen recollir aquelles actuacions que s’alineen amb una certa 
correlació entre els objectius del centre, els objectius del Servei Educatiu i a les prioritats 
del Departament d’Ensenyament. Es relacionen les actuacions prioritàries, específiques, les 
més rellevants i/o novedoses i no pas les habituals i rutinàries, que des dels diferents perfils 
professionals del SE es  realitzen al llarg del curs i que formen part del treball 
d’assessorament, orientació, suport i acompanyament. 

Els diferents objectius i actuacions intenten respondre també als objectius, prioritats i 
projectes que, des de l’equip directiu del centre, s’han comunicat i compartit a la sessió de 
valoració del pla d’actuació del curs anterior conjuntament amb els representants del Servei 
Educatiu. 
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Índex 

Objectiu 1 Assessorar i promoure l’atenció a la diversitat en el marc de l’escola 
inclusiva. 

Objectiu 2 Acompanyar als centres de l’etapa d’infantil i primària en l’atenció 
educativa de l’alumnat TEA. 

 Objectiu 3 Dissenyar i impartir formació referent a l’alumnat TEA per millorar la 
competència professional dels docents per a l’atenció d’aquest alumnat 

Objectiu 4 Contribuir als processos de canvis i millora de centre  a partir del disseny 
dels espais d’aprenentatge 
 

Objectiu 5 Contribuir a la millora de la tasca docent en l’elaboració dels objectius 
d’aprenentatge i l’avaluació formativa perquè els aprenentatges siguin amb 
sentit, perdurables, productius i transferibles (competencials) 

Objectiu 6 Potenciar la participació en activitats de dinamització en xarxa, formació 
al professorat, difusió de recursos relacionats amb la lectura i escriptura 
i incentivar-ne l’ús per a tota la comunitat educativa. 

Objectiu 7 Contribuir en la sensibilització, promoció i consolidació de la llengua 
catalana com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe i inclusiu, en un 
context de diversitat cultural i social, que desenvolupi la competència 
comunicativa a tot l’alumnat del centre educatiu segon les seves 
necessitats, i en especial de l’alumnat de procedència estrangera 

Objectiu 8 Potenciar la cohesió social impulsant la participació i el treball i 
aprenentatge en xarxa de tots els membres de la comunitat educativa  

Objectiu 9 Impulsar la coresponsabilitat  de tots els agents socioeducatiu implicats a 
través de l’orientació i acompanyament educatiu comunitari per prevenir 
l’absentisme i l’abandó prematur de l’escolaritat dels joves del municipi 
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Objectiu de 
centre 

Adoptar les mesures i estratègies necessàries per atendre la diversitat i combatre la segregació 

Objectiu del 
Servei Educatiu 

Núm 1 

 
 Assessorar i promoure l’atenció a la diversitat en el marc de l’escola inclusiva. 

Objectiu 
prioritari del 

sistema 
educatiu/línia 
estratègica 

Generar les condicions necessàries per assegurar la inclusió i combatre la segregació amb l'objectiu de garantir el dret a 
l'educació en igualtat d'oportunitats i eliminar radicalment tot tipus de violència. 

 

  CRP EAP ELIC T 
Objectiu específic 

/Estratègia 1 
 Atendre la diversitat de l’alumnat en el marc de l’escola inclusiva     

Actuacions      
A1.1 En el marc de la CAD treballar criteris d’actuació i estratègies per l’aplicació de les mesures i 

suports per a l’alumnat. 
 X   

A1.2 Regularització dels documents annexes segons la normativa vigent  X   
A1.3 Participació en la Unitat Funcional d’Autisme UFTEA de la zona que s’iniciarà aquest curs  X   

 

Valoració de l’objectiu Núm1: 

Indicadors d’assoliment  de l’objectiu 
 
Observacions: En arribar a la valoració del grau d’assoliment de l’objectiu ens hem plantejat algunes consideracions preliminars i de paràmetres de 
valoració: 

- Per d’amunt de tot fem una reflexió global sobre quan considerem que s’ha de considerar l’objectiu com a assolit. Quines han de ser les 
actuacions realitzades i imprescindibles per considerar l’objectiu com a assolit. 
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- Definim uns indicadors d’assoliment de l’objectiu associats a determinades actuacions claus 
- La ponderació de les actuacions / estratègies determinen el pes de cadascuna en l’assoliment de l’objectiu 

 
 

  
Objectiu específic /Estratègia 

Núm 1 
Atendre la diversitat de l’alumnat en el marc de l’escola inclusiva 

 ACTUACIONS INDICADORS % D’ASSOLIMENT RESPECTE DEL 
100% DE L’OBJECTIU 

 A1.1 Reunions amb equips directius 
 
 
 
 

Reunions amb el 100% dels equips 
directius en l’assessorament i 
col·laboració de l’atenció a la 
diversitat 

1.1.1 Nivell de compliment de les 
actuacions assignades (*) 

25% 50% 75% 100% 
 

 A1.2 CAD Participació en les comissions  1.1.2 Suports i estratègies 
consensuats  a les CAD  

25% 50% 75% 100% 
 

    

 A1.3 Reunions amb els equips 
docents. 

Coordinacions i assessoraments 
realitzats 

1.1.3Nivell de compliment de les 
actuacions assignades (*) 

25% 50% 75% 100% 
 

 A1.4 Regularització documents 
 

Nombre de documents 
regularitzats 

1.1.4 Nivell de compliment de l’ 
actuació (*) 

25% 50% 75% 100% 
 

 
(*) Objectiu iniciat (25%), parcialment assolit (50%), assolit (75%) i totalment assolit (100%) 
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Objectiu de 
centre 

Promoure la participació i implicació de les famílies. 

Objectiu del 
Servei Educatiu 

Núm 2 

 
 Atendre les famílies i promoure la seva participació en el centre. 

Objectiu 
prioritari del 

sistema 
educatiu/línia 
estratègica 

Desplegar un model educatiu que reforci la participació activa de les famílies en l'educació dels seus fills 

 

  CRP EAP ELIC T 
Objectiu específic 

/Estratègia 1 
 Atendre les famílies i promoure la seva participació en el centre     

Actuacions      
A1.1 Col·laboració amb el centre en la gestió de la participació i compromís de les famílies  X   
A1.2 Acompanyament i orientació a les famílies en els canvis d’etapa de l’alumnat amb necessitats 

educatives 
 X   

A1.3      
Objectiu específic 

/Estratègia 2 
Promoure el treball en xarxa en els diferents àmbits     

Actuacions      
A2.1 Continuïtat en el treball de col·laboració dels diferents professionals de les xarxes per 

millorar l’atenció i la implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills  
 X   

A2.2 Realització de les xarxes de coordinació amb els professionals que atenen cada centre  X   
 

Valoració de l’objectiu Núm2: 
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Indicadors d’assoliment  de l’objectiu 
 
Observacions: En arribar a la valoració del grau d’assoliment de l’objectiu ens hem plantejat algunes consideracions preliminars i de paràmetres de 
valoració: 

- Per d’amunt de tot fem una reflexió global sobre quan considerem que s’ha de considerar l’objectiu com a assolit. Quines han de ser les 
actuacions realitzades i imprescindibles per considerar l’objectiu com a assolit. 

- Definim uns indicadors d’assoliment de l’objectiu associats a determinades actuacions claus 
- La ponderació de les actuacions / estratègies determinen el pes de cadascuna en l’assoliment de l’objectiu 

 
 

  
Objectiu específic /Estratègia 

Núm 1 
 Atendre les famílies i promoure la seva participació en el centre. 

 ACTUACIONS INDICADORS % D’ASSOLIMENT RESPECTE DEL 
100% DE L’OBJECTIU 

 A 2.1 Entrevistes amb famílies 
 
 

Grau d’efectivitat de les xarxes en 
el compromís de les famílies 

1.2.1 Grau d’efectivitat:(*) 

25% 50% 75% 100% 
 

 A 2.2 Coordinacions amb serveis 
externs 

Grau d’assoliment de les 
coordinacions realitzades 

1.2.2 Grau d’assoliment: (*) 

25% 50% 75% 100% 
 

    
 
(*) Objectiu iniciat (25%), parcialment assolit (50%), assolit (75%) i totalment assolit (100%) 
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Objectiu de 
centre 

Millorar la competència dels docents en l’atenció educativa de l’alumnat amb Trastorn de l’Espectre Autista 

Objectiu del 
Servei Educatiu 

Núm 3 

Dissenyar i impartir formació referent a l’alumnat TEA per millorar la competència professional dels docents per a l’atenció 
d’aquest alumnat 

Objectiu 
prioritari del 

sistema 
educatiu/línia 
estratègica 

Estructurar un sistema de xarxes de treball i d'aprenentatge entre els centres per tal de compartir objectius, recursos, 
capacitats i posar en valor pràctiques d'èxit educatiu a tots els centres del país i impulsar una política educativa centrada en 
sumar esforços, que garanteixi l'aprenentatge entre iguals i elimini qualsevol competència entre centres 

 

  CRP EAP ELIC T 
Objectiu específic 

/Estratègia 1 
 Donar suport als centres de l’etapa d’infantil i primària en l’atenció educativa de 
l’alumnat TEA 

    

Actuacions   X   
A1.1 Seminari de formació per a l’atenció de l’alumnat TEA en el marc de l’escola inclusiva.  X   
A1.2 Presentació d’experiències per tal de compartir l’acolliment, els criteris i les estratègies per 

l’atenció de l’alumnat TEA. 
 X   

A1.3 Participació en la xarxa de professionals UFTEA, de la zona amb la presentació de casos 
d’alta complexitat  

 X   

 

 

 

 

Valoració de l’objectiu Núm3: 
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Indicadors d’assoliment  de l’objectiu 
 
Observacions: En arribar a la valoració del grau d’assoliment de l’objectiu ens hem plantejat algunes consideracions preliminars i de paràmetres de 
valoració: 

- Per d’amunt de tot fem una reflexió global sobre quan considerem que s’ha de considerar l’objectiu com a assolit. Quines han de ser les 
actuacions realitzades i imprescindibles per considerar l’objectiu com a assolit. 

- Definim uns indicadors d’assoliment de l’objectiu associats a determinades actuacions claus 
- La ponderació de les actuacions / estratègies determinen el pes de cadascuna en l’assoliment de l’objectiu 

 
 

  
Objectiu específic /Estratègia 

Núm 1 
 Donar suport als centres de l’etapa d’infantil i primària en l’atenció educativa de l’alumnat TEA 

 ACTUACIONS INDICADORS % D’ASSOLIMENT RESPECTE DEL 
100% DE L’OBJECTIU 

 A3.1  
Seminari d’Inclusió Educativa 
 
 
 

Organització i gestió de les 
sessions 

1.3.1 Grau d’efectivitat: (*) 

1 2 3 4 
 

 A3.2 Formació alumnat TEA Adequació del contingut 1.3.1 Grau d’efectivitat: (*) 

1 2 3 4 

 

25% 50% 75% 100% 
 

 A3.3 Xarxa UFTEA Presentació de casos 1.3.2 Nivell de compliment de les 
actuacions assignades (*) 

25% 50% 75% 100% 
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 A3.3 Xarxa UFTEA Elaboració documents PAI 1.3.3Nivell de compliment de les 
actuacions assignades (*) 

25% 50% 75% 100% 
 

   
(*) Objectiu iniciat (25%), parcialment assolit (50%), assolit (75%) i totalment assolit (100%) 
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Objectiu de 
centre 

Reflexionar sobre les possibles incidències dels espais educatius en les millores dels processos d’ensenyament i aprenentatge 
 

Objectiu del 
Servei Educatiu 

Núm. 4  

Contribuir als processos de canvis i millora de centre  a partir del disseny dels espais d’aprenentatge 
 

Objectiu 
prioritari del 

sistema 
educatiu/línia 
estratègica 

 (“Objectius prioritaris del sistema educatiu” dels documents d’organització i gestió de centres. Línies estratègiques) 
 

- Promoure un model de professorat competent i compromès amb el projecte educatiu del centre, que exerceixi un lideratge 
orientat a la qualitat i a la millora de tots els alumnes 

- Reforçar l'autonomia dels centres per construir projectes adaptats a cada realitat amb l'acompanyament i suport de 
l'Administració educativa. 

 
 

  CRP EAP ELIC T 
Objectiu específic 

/Estratègia 1 
 A través de la formació del professorat     

Actuacions      
A1.1 Suport i acompanyament que permetin la realització de l’activitat formativa del professorat: 

“3090501309  Disseny d'espais educatius des de la recerca i la innovació educativa”, 
seminari de caps d’estudis 

X   TA 

A1.2 Aportació d’eines  per a la diagnosi inicial, abans de la formació, en relació amb els espais 
d’aprenentatge actuals al centre educatiu 

X   TA 

A1.3 Suggeriments per a l’anàlisi de la diagnosi X   TA 
A1.4 Facilitació de documents pel recull d’evidències de canvi, com a conseqüència de la formació 

rebuda. Suport a la redacció , visualització i recollida de les conclusions dels canvis i/o  
propostes de millora de centre. 

X   TA 

A1.5 Previsió de la Transferència en el centre i aspectes a prioritzar de cada al proper curs. X   TA 
 

Valoració de l’objectiu: 
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Indicadors d’assoliment  de l’objectiu 
 
Observacions: En arribar a la valoració del grau d’assoliment de l’objectiu ens hem plantejat algunes consideracions preliminars i de paràmetres de 
valoració: 

- Per d’amunt de tot fem una reflexió global sobre quan considerem que s’ha de considerar l’objectiu com a assolit. Quines han de ser les 
actuacions realitzades i imprescindibles per considerar l’objectiu com a assolit. 

- Definim uns indicadors d’assoliment de l’objectiu associats a determinades actuacions claus 
- La ponderació de les actuacions / estratègies determinen el pes de cadascuna en l’assoliment de l’objectiu 

 
 

  
Objectiu específic /Estratègia 1  

 ACTUACIONS INDICADORS % D’ASSOLIMENT RESPECTE DEL 
100% DE L’OBJECTIU 

 A1.1 Tancament de l’activitat formativa 
amb les certificacions 
corresponents i les valoracions del 
80%, o més, del professorat 
inscrit. 
 

Sí No 
  

 

30% 

 A1.2 S’han aportat els documents: 
Sí No 
  

 

20% 

 A1.3   
 A1.4 

 
S’han recollit les conclusions 

Sí No 
  

 

 
50% 

 
 A1.5 

 
  

El pes, percentatge, de la formació del professorat en relació a l’assoliment de l’objectiu de centre:  
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Indicadors de centre: 
Com ens adonarem  del grau d’assoliment de l’objectiu proposat? 
 
Amb el recull d’activitats dissenyades 
 

Objectiu de 
centre 

Millora dels aprenentatges dels alumnes a través de l’avaluació formativa 

Objectiu del 
Servei Educatiu 

Núm. 5 

 
Contribuir a la millora de la tasca docent en l’elaboració dels objectius d’aprenentatge i l’avaluació formativa perquè els 
aprenentatges siguin amb sentit, perdurables, productius i transferibles (competencials) 

Objectiu 
prioritari del 

sistema 
educatiu/línia 
estratègica 

 (“Objectius prioritaris del sistema educatiu” dels documents d’organització i gestió de centres. Línies estratègiques) 
 

- Promoure un model de professorat competent i compromès amb el projecte educatiu del centre, que exerceixi un 
lideratge orientat a la qualitat i a la millora de tots els alumnes. 

- Estructurar un sistema de xarxes de treball i d'aprenentatge entre els centres per tal de compartir objectius, 
recursos, capacitats i posar en valor pràctiques d'èxit educatiu a tots els centres del país i impulsar una política educativa 
centrada en sumar esforços, que garanteixi l'aprenentatge entre iguals i elimini qualsevol competència entre centres. 

 

  CRP EAP ELIC T 
Objectiu específic 

/Estratègia  
 A través de la participació a la Xarxa de Competències Bàsiques     

Actuacions      
A1.1 Donar a conèixer  “El diari curricular” com a eina del professorat per a la  personalització del 

seguiment dels aprenentatges competencials de l’alumnat i de mestratge, en la línia de 
consolidar l’ús de l’avaluació formativa. 

X    
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A1.2 Acompanyament dels coordinadors-formadors de centre a la XCB en el lideratge distribuït 
com a motor de transformació. 

X    

A1.3 Suport i acompanyament en  les  sessions de treball en centre  del grup impulsor en el marc 
del pla de treball del centre (un centre de primària i un centre de secundària). 
 
“3090051309   Xarxa de competències bàsiques” 

X    

 

Valoració de l’objectiu 

Indicadors d’assoliment  de l’objectiu 
 
Observacions: En arribar a la valoració del grau d’assoliment de l’objectiu ens hem plantejat algunes consideracions preliminars i de paràmetres de 
valoració: 

- Per d’amunt de tot fem una reflexió global sobre quan considerem que s’ha de considerar l’objectiu com a assolit. Quines han de ser les 
actuacions realitzades i imprescindibles per considerar l’objectiu com a assolit. 

- Definim uns indicadors d’assoliment de l’objectiu associats a determinades actuacions claus 
- La ponderació de les actuacions / estratègies determinen el pes de cadascuna en l’assoliment de l’objectiu 

 
 

  
Objectiu específic /Estratègia 1   

 ACTUACIONS INDICADORS % D’ASSOLIMENT RESPECTE DEL 
100% DE L’OBJECTIU 

 A1.1  Grau de valoració dels participants  

1 2 3 4 
    

*Segons el qüestionari de valoració 
de l’activitat formativa 

 

40% 
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 A1.2 S’ha fet en els centres que ho han 
especificat al pla d’actuació?  

Sí No 
  

 

30% 

 A1.3  S’ha fet en un centre de primària i 
un altre de secundària?  

Sí No 
  

 

30% 

 
El pes, percentatge, de la formació del professorat en relació a l’assoliment de l’objectiu de centre:  
 
Indicadors de centre: 
Com ens adonarem  del grau d’assoliment de l’objectiu proposat? 
 
 

Objectiu de 
centre 

Millorar l’ús de la llengua catalana  

Objectiu del 
Servei Educatiu 

Núm. 6 

Potenciar la participació en activitats de dinamització en xarxa, formació al professorat, difusió de recursos relacionats amb la 
lectura i escriptura i incentivar-ne l’ús per a tota la comunitat educativa. 

Objectiu 
prioritari del 

sistema 
educatiu/línia 
estratègica 

 (“Objectius prioritaris del sistema educatiu dels documents d’organització i gestió de centres. Línies estratègiques”) 
 

- Consolidar el model lingüístic del país, potenciant la llengua catalana com a vehicular dins un projecte plurilingüe i 
intercultural. 
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  CRP EAP ELIC T 
Objectiu específic 

/Estratègia 1 
 A través de la Biblioteca Escolar     

Actuacions      
A1.1 Assessorament en l’organització de la biblioteca escolar PuntEdu com a recurs físic i virtual: 

la catalogació i a l’aplicació de gestió del fons de la biblioteca (ePèrgam), espais, equipaments, 
fons, espai virtual, etc. , segons els criteris del Pla lector, el Pla de lectura i el  Projecte 
educatiu de centre (segons demanda). 

X   TA 

A1.2 Assessorament als centres en la concreció del projecte de biblioteca PuntEdu, en totes les 
seves fases: diagnosi, concreció del projecte, elaboració i desenvolupament,  en el marc del 
treball competencial i de l’escola inclusiva (segons demanda). 

X   TA 

A1.3 Impuls de la coordinació amb la biblioteca pública per  tal de dissenyar actuacions adreçades 
als centres de la zona, en relació a les BE.   

X   TA 

A1.4 Disseny, detecció i  formació del  seminari Dinamització de la biblioteca escolar, dins els Pla 
de Formació de Zona. 

X   TA 

A1.5 Detecció i difusió de pràctiques de BE de qualitat i d’accions que es porten a terme 
relacionades amb biblioteques escolars i lectura: jornades, cursos, conferències...  

X   TA 

 

  CRP EAP ELIC T 
Objectiu específic 

/Estratègia 2 
 A través dels recursos de la Mediateca del CRP     

Actuacions      
A2.1 Completar l’elaboració i difusió de recursos que afavoreixin un treball competencial en 

educació en igualtat d’oportunitats (alumnat, professorat i comunitat educativa): “Maleta 
coeducació”, per impulsar la millora de la competència lectora de l’alumnat. 

X   TA 

 

Valoració de l’objectiu: 
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Indicadors d’assoliment  de l’objectiu 
 
Observacions: En arribar a la valoració del grau d’assoliment de l’objectiu ens hem plantejat algunes consideracions preliminars i de paràmetres de 
valoració: 

- Per d’amunt de tot fem una reflexió global sobre quan considerem que s’ha de considerar l’objectiu com a assolit. Quines han de ser les 
actuacions realitzades i imprescindibles per considerar l’objectiu com a assolit. 

- Definim uns indicadors d’assoliment de l’objectiu associats a determinades actuacions claus 
- La ponderació de les actuacions / estratègies determinen el pes de cadascuna en l’assoliment de l’objectiu 

 
 

  
Objectiu específic /Estratègia 1  

 ACTUACIONS INDICADORS % D’ASSOLIMENT RESPECTE DEL 
100% DE L’OBJECTIU 

 A1.1 Grau d’utilitat de l’assessorament, 
segons entrevista amb la comissió 
de la BE. 

1 2 3 4 
    

 

5% 

 A1.2 S’ha realitzat el suport, segons el 
calendari previst? (mínim 2 
sessions)  

SÍ NO 
  

 

5% 

 A1.3 S’ha dissenyat alguna actuació 
adreçada als centres de la zona? 

SÍ NO 
  

 

20% 

 A1.4 Grau d’utilitat de la formació, 25% 
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 segons el qüestionari d’avaluació de 
l’activitat formativa?  

1 2 3 4 
    

 

 A1.5 
 

Nombre de pràctiques i/o accions 
difoses (mínim 3 per trimestre)  

SÍ NO 
  

 

20% 

 
 
 
 

   

Objectiu específic /Estratègia 2    

 ACTUACIONS INDICADORS % D’ASSOLIMENT RESPECTE DEL 
100% DE L’OBJECTIU 

 A2.1 En quin grau s’ha elaborat i difós el 
recurs?  

1 2 3 4 
    

 

25 
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Objectiu de centre Garantir el dret a l'educació en igualtat d'oportunitats de tots els infants potenciant la llengua catalana com a vehicular dins un 
projecte plurilingüe i intercultural.  

Objectiu del Servei Educatiu 
7 

Contribuir en la sensibilització, promoció i consolidació de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe i 
inclusiu, en un context de diversitat cultural i social, que desenvolupi la competència comunicativa a tot l’alumnat del centre educatiu 
segon les seves necessitats, i en especial de l’alumnat de procedència estrangera. 

Objectiu prioritari del 
sistema educatiu/línia 

estratègica 

Generar les condicions necessàries per assegurar la inclusió i combatre la segregació amb l'objectiu de garantir el dret a l'educació 
en igualtat d'oportunitats 
Consolidar el model lingüístic del país, potenciant la llengua catalana com a vehicular dins un projecte plurilingüe i intercultural. 

 
  CRP EAP ELIC T 

Objectiu específic 
/Estratègia 1 

 Suport i Assessorament en l’atenció educativa dels alumnes de procedència estrangera     

Actuacions      
A1.1 Assessorament en l’acollida inicial, atenció educativa i elaboració del Pla Individual dels alumnes de 

procedència estrangera a equips directius i tutors. 
  X  

A1.2 Suport als equips directius i CLIC del centre per a dissenyar el Pla d’acollida del centre.   X  
Objectiu específic 

/Estratègia 2 
 Suport i assessorament en les estratègies transversals per l’adquisició de la competència comunicativa i 
lingüística global. 

    

Actuacions      
A2.1 Promoure als centres una metodologia comunicativa i competencial per treballar la comunicació oral en català: 

ENROLA’t 
  X  

A2.2 Suport al centre per treballar la comunicació oral   X  
A2.3 Assessorament en els diferents àmbits de la lectura   X  
A2.4 Promoure i assessorar el treball de l’escriptura al centre   X  

 
 

Valoració de l’objectiu 7: 
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Contribuir en la sensibilització, promoció i consolidació de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe i inclusiu, en un context de diversitat 
cultural i social, que desenvolupi la competència comunicativa a tot l’alumnat del centre educatiu segon les seves necessitats, i en especial de l’alumnat de 
procedència estrangera. 
 
Indicadors d’assoliment  de l’objectiu 
Observacions: En arribar a la valoració del grau d’assoliment de l’objectiu ens hem plantejat algunes consideracions preliminars i de paràmetres de valoració: 

• Per d’amunt de tot fem una reflexió global sobre quan considerem que s’ha de considerar l’objectiu com a assolit. Quines han de ser les actuacions 
realitzades i imprescindibles per considerar l’objectiu com a assolit. 

• Definim uns indicadors d’assoliment de l’objectiu associats a determinades actuacions claus 
• La ponderació de les actuacions / estratègies determinen el pes de cadascuna en l’assoliment de l’objectiu 

Objectiu específic /Estratègia 1 Suport i Assessorament en l’atenció educativa dels alumnes de procedència estrangera 
 ACTUACIONS INDICADORS % D’ASSOLIMENT RESPECTE DEL 

100% DE L’OBJECTIU 
Assessorament en atenció educativa dels alumnes de 
procedència estrangera a equips directius i tutors. 

A2.1 El centre demana assessorament 
SÍ NO 

  
Assessoraments realitzats a partir de 
la demanda 

SÍ NO 
  

 

20% 

Suport per a dissenyar el Pla d’acollida del centre. A2.2 Demanda de suport en el pla d’acollida 
per part dels centres 

SÍ NO 
  

Concreció del Pla d’acollida  
SÍ NO 

  
 

20% 

Objectiu específic /Estratègia 3 Suport i assessorament en les estratègies transversals per l’adquisició de la competència 
comunicativa i lingüística global. 

 ACTUACIONS INDICADORS % D’ASSOLIMENT RESPECTE DEL 
100% DE L’OBJECTIU 

ENROLA’t A3.1 El centre explicita demanda 15% 



Escola Isidre Martí 
PGA Curs 2020-21 

 

SÍ NO 
  

 Valoració de l’assessorament  
1 2 3 4 

    
 

Suport comunicació oral A3.2 El centre explicita demanda 
SÍ NO 

  
 Valoració de l’assessorament  

1 2 3 4 
    

 

15% 

Assessorament àmbits de la lectura A3.3 El centre explicita demanda 
SÍ NO 

  
 Valoració de l’assessorament  

1 2 3 4 
    

 

15% 

Treball de l’escriptura al centre A4.4 El centre explicita demanda 
SÍ NO 

  
 Valoració de l’assessorament  

1 2 3 4 
    

 

15% 

 

 

Objectiu de centre Garantir el dret a l'educació en igualtat d'oportunitats de tots els infants potenciant la llengua catalana com a vehicular dins un 
projecte plurilingüe i intercultural.  

Objectiu del Servei Educatiu 8 Potenciar la cohesió social impulsant la participació i el treball i aprenentatge en xarxa de tots els membres de la comunitat 
educativa  

Objectiu prioritari del sistema Desplegar un model educatiu que reforci la participació activa de les famílies en l'educació dels seus fills, la coresponsabilitat 
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educatiu/línia estratègica dels ajuntaments amb l'Administració educativa i la interconnexió amb l'entorn, capaç de donar resposta comunitària als reptes 
educatius. 
Generar les condicions necessàries per assegurar la inclusió i combatre la segregació amb l'objectiu de garantir el dret a 
l'educació en igualtat d'oportunitats. 

 
  CRP EAP ELIC T 

Objectiu específic /Estratègia 1  Promoure actuacions del PEE en coordinació amb l’ajuntament dirigida als centres     
Actuacions      

A1.1 Seguiment de les actuacions de PEE   X  
A1.2 Promoure la documentació de les actuacions que realitza el centre   X  

Objectiu específic /Estratègia 2  Impulsar la xarxa de la comunitat educativa  PEE 0-20     

Actuacions      
A2.1 Seminari de coordinació PEE 0-20   X  
A2.2 Impulsar les activitats intercentres o explicitar les existents   X  

Objectiu específic /Estratègia  3  Fomentar la participació de les famílies     
Actuacions      

A3.1 Promoure la participació de representants de famílies en les comissions de PEE   X  
A3.2 Suport en la dinamització de l’ AMPA’s del centre   X  

Objectiu específic /Estratègia  4 Promoure activitats formatives  dirigides a famílies dins del PEE     
Actuacions      

A4.1 Promoció de classes de català dirigides a famílies nouvingudes en els centres 
educatius en col·laboració d’entitats i consorci 

  X  

A4.2 Suport a les AMPA’S pel desenvolupament de projectes i activitats formatives 
dirigides a famílies 

  X  

Objectiu específic /Estratègia 5 Acompanyament en l’elaboració del Projecte de Convivència     
Actuacions      

A5.1 Assessorament als equips directius en el Projecte de convivència per fomentar la 
implicació de les famílies per aconseguir l’èxit educatiu dels seus infant 

  X  

 

Valoració de l’objectiu 8: 
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Potenciar la cohesió social impulsant la participació i el treball i aprenentatge en xarxa de tots els membres de la comunitat educativa  
Indicadors d’assoliment  de l’objectiu 
Observacions: En arribar a la valoració del grau d’assoliment de l’objectiu ens hem plantejat algunes consideracions preliminars i de paràmetres de valoració: 

• Per d’amunt de tot fem una reflexió global sobre quan considerem que s’ha de considerar l’objectiu com a assolit. Quines han de ser les actuacions 
realitzades i imprescindibles per considerar l’objectiu com a assolit. 

• Definim uns indicadors d’assoliment de l’objectiu associats a determinades actuacions claus 
• La ponderació de les actuacions / estratègies determinen el pes de cadascuna en l’assoliment de l’objectiu 
Objectiu específic 

/Estratègia 1 
Promoure actuacions de PEE 

 ACTUACIONS INDICADORS % D’ASSOLIMENT RESPECTE DEL 100% DE 
L’OBJECTIU 

 A1.1 Instauració de reunió d’inici, seguiment i tancament de totes les 
actuacions 

Sí No 
  

 

5% 

 A1.2 Els centre i entitats documenten les actuacions 
Sí No 
  

Els centres educatius i entitats col·laboren en la valoració de 
l’actuació 

Sí No 
  

 

5% 

Objectiu específic 
/Estratègia 2 

Impulsar la xarxa de la comunitat educativa PEE 0-20 

 A2.1 Assistència del professorat del centre del 80% 
Sí No 
  

- Certificació dels assistents  
Sí No 
  

Grau de satisfacció dels participants 

40% 



Escola Isidre Martí 
PGA Curs 2020-21 

 

Gens Poc Bastant Molt  
    

Grau d’aprofitament de la formació 
Gens Poc Bastant Molt  

    
 

 A2.2 Concreció de les activitats en el projecte d’innovació 
Sí No 
  

Increment d’actuacions intercentres 
Sí No 
  

 

15% 

Objectiu específic 
/Estratègia 3 

Fomentar la participació de les famílies en la comunitat educativa 

 ACTUACIONS INDICADORS % D’ASSOLIMENT RESPECTE DEL 100% DE 
L’OBJECTIU 

 A3.1 Presencia de representants de famílies del centre en alguna 
comissions de PEE 

1 2 3 
   

 

5% 

. A3.2 Reunions amb representants de l’AMPA 
Sí No 
  

Assessorament als representants de l’AMPA 
Sí No 
  

 

5% 

Objectiu específic 
/Estratègia 4 

  

 ACTUACIONS INDICADORS % D’ASSOLIMENT RESPECTE DEL 100% DE 
L’OBJECTIU 

 A4.1 El centre s’incorporen al projecte xerrem junts 
Sí No 
  

 
 5% 
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Grau de satisfacció de les famílies, professora i centre de 
l’actuació 

Sí No 
  

Continuïtat de l’actuació 
Sí No 
  

 

 A4.2 L’AMPA explícita demanda 
Sí No 
  

L’AMPA del centre organitza una activitat formativa en el centre 
Sí No 
  

 

5% 

Objectiu específic 
/Estratègia 5 

 

 ACTUACIONS INDICADORS % D’ASSOLIMENT RESPECTE DEL 100% DE 
L’OBJECTIU 

 A5.1 Demanda de centres 
Sí No 
  

 El grau de satisfacció de l’assessorament 
Gens Poc Bastant Molt  

    
 Es produeixen millores en el centre 

Sí No 
  

 

10% 
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Objectiu de centre Impulsar el projecte d’innovació PEE 0-20 

Objectiu del Servei Educatiu 
9 

Impulsar la corresponsabilitat  de tots els agents socioeducatiu implicats a través de l’orientació i acompanyament 
educatiu comunitari per prevenir l’absentisme i l’abandó prematur de l’escolaritat dels joves del municipi 

Objectiu prioritari del sistema 
educatiu/línia estratègica 

Generar les condicions necessàries per assegurar la inclusió i combatre la segregació amb l'objectiu de garantir el 
dret a l'educació en igualtat d'oportunitats i eliminar radicalment tot tipus de violència. 
 
Desplegar un model educatiu que reforci la participació activa de les famílies en l'educació dels seus fills, la 
corresponsabilitat dels ajuntaments amb l'Administració educativa i la interconnexió amb l'entorn, capaç de donar 
resposta comunitària als reptes educatius.  
 
Estructurar un sistema de xarxes de treball i d'aprenentatge entre els centres per tal de compartir objectius, 
recursos, capacitats i posar en valor pràctiques d'èxit educatiu a tots els centres del país. 

 

  CRP EAP ELIC T 

Objectiu específic /Estratègia 
1 

Orientació i acompanyament del Servei d’Orientació d’Àmbit Comunitari (SOAC)     

Actuacions      

A1.1 Participació en la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD), o en d’altres espais acordats amb 
els centres educatius, per la derivació dels casos que siguin susceptibles d’intervenció del 
SOAC i el seu posterior retorn.   

  X  

A1.2 Assessorament a centres, famílies i joves en situació de vulnerabilitat i posterior 
acompanyament i seguiment 

  X  

A1.3 Assessorament en el Protocol d’Absentisme d’Àmbit Comunitari del municipi   X  
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A1.4 Dinamització de la xarxa d’orientació del municipi    X  

A1.5 Assessorament al centre educatiu, famílies i alumnes en l’oferta i procediments per accedir 
a activitats educatives no formals per a contribuir en l’elaboració del Itineraris formatius 
personalitzats 

  X  

 

Valoració de l’objectiu 9: 

Impulsar la coresponsabilitat  de tots els agents socioeducatiu implicats a través de l’orientació i acompanyament educatiu comunitari per prevenir l’absentisme i 
l’abandó prematur de l’escolaritat dels joves del municipi 

Indicadors d’assoliment  de l’objectiu 

Observacions: En arribar a la valoració del grau d’assoliment de l’objectiu ens hem plantejat algunes consideracions preliminars i de paràmetres de valoració: 
• Per d’amunt de tot fem una reflexió global sobre quan considerem que s’ha de considerar l’objectiu com a assolit. Quines han de ser les actuacions 

realitzades i imprescindibles per considerar l’objectiu com a assolit. 
• Definim uns indicadors d’assoliment de l’objectiu associats a determinades actuacions claus 
• La ponderació de les actuacions / estratègies determinen el pes de cadascuna en l’assoliment de l’objectiu 

Objectiu específic /Estratègia 
1 

Orientació i acompanyament del Servei d’Orientació d’Àmbit Comunitari (SOAC) 

 ACTUACIONS INDICADORS % D’ASSOLIMENT 
RESPECTE DEL 100% DE 
L’OBJECTIU 

Participació en la Comissió 
d’Atenció a la Diversitat (CAD) 

A1.1 Visita a tots els centres implicats en el Projecte 
d’Innovació 0-20 
SÍ NO 
  

20% 
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Participació en les CAD  
SÍ NO 
  

Participació en d’altres espais acordats amb els 
centres (Comissió cicles Severo, GEA Severo…) 
SÍ NO 
  

 

Assessorament a centres, 
famílies i joves en situació de 
vulnerabilitat i posterior 
acompanyament i seguiment 

A1.2 80% d’assessoraments del total demandat 
SÍ NO 
  

Grau de satisfacció amb  l’assessorament del 
Servei segons enquesta 
Gens Poc Bastant Molt  

    
 

20% 

Assessorament en el Protocol 
d’Absentisme d’Àmbit 
Comunitari del municipi 

A1.3 Nombre de trobades del Grup de Treball 
d’Absentisme (trimestral) 

1-2 3 4-5 
   

Relació de les accions que s’han dut a terme (1 per 
trimestre) 

1-2 3 4-5 
   

 

20% 

Dinamització de la xarxa 
d’orientació del municipi  

A1.4 Nombre de trobades de la Xarxa d’orientació  
1 2 3 
   

Grau de satisfacció dels participants segons 
enquesta 
Gens Poc Bastant Molt  

    
 

20% 
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Assessorament al centre 
educatiu, famílies i alumnes en 
l’elaboració del Itineraris 
formatius personalitzats 

A1.5 80% d’assessoraments del total demandat 
SÍ NO 
  

Grau de satisfacció amb l’assessorament del 
Servei segons enquesta 
Gens Poc Bastant Molt  

    
 

20% 

 

ANNEX_SERVEI ESPECÍFIC CREDA 

ANNEX SERVEI ESPECIFIC CREDA 

Concreció del Pla d’actuació 

Àmbit : Alumnat i Família 

Objectius prioritaris 

 
1. Proporcionar atenció logopèdica especifica complementària a l’atenció dels professionals del centre en l’àmbit de la comunicació i el llenguatge en aquells 

alumnes prèviament determinats a partir de la valoració de les seves necessitats específiques programant  i avaluant de manera contínua la seva evolució. 

2. Aportar informació sobre la intervenció específica i col·laborar amb l’EAP i els professionals del centre en el disseny i avaluació de l’atenció educativa dels 
alumnes amb dificultats en la comunicació, el llenguatge i l’audició. 

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

4. Col·laborar amb l’EAP en la valoració dels alumnes que es detecten amb necessitats importants de l’ambit comunicatiu i lingüístic per a orientar els suports 
adients. 
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Identific
ació de 
l’alumne/

a  

Data  de 
naixemen

t 

Nivell 
educati

u 

Comportam
ent ling. / 
Discapacit

at1 

Data 
d’inici 

intervenc
ió 

Temps d’atenció 
setmanal 

Observacions: 
Actuacions des de seu 

CREDA 
alumn

e 
famíl
ia 

profes
sorat 

M.R 06-10-11 3è Pr 
 

E-G 
Set-17 

 
2ss 

 
Trim 

 
Trim 

 

 

Horari i periodicitat d’atenció al centre  

 

Dilluns de 11h30’ a 12h30’ 
Dimecres de 15h a 16h 
 
Indicadors d’avaluació acordats amb el centre  

 

1. Avaluació, segons protocol específic, del progrés en la competència comunicativa i/o lingüística de cada un dels alumnes atesos. 

2. Grau de realització de les actuacions previstes. 

 

 

 

 

 


