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La Programació General d’aquest curs escolar és fruït d’un treball de 

consens, realitzat a partir de dinàmiques participatives i sobretot, cercant 

que fos sentit pel conjunt de l’equip docent. 
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A.- OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE 

 

Difícilment podríem haver imaginat a la PGA del curs passat un escenari tan excepcional com el que vam viure al llarg del darrer trimestre. Vam sortir de 

l’escola i en molts moments, vam sentir que entràvem a les llars dels nostres infants, les seves famílies i també dels nostres companys i companyes. Un canvi 

de perspectiva, de prioritats, una dosi de realitat on s’ha fet evident la diversitat i sobretot, les necessitats i potencialitats del nostre entorn. 

Comencem un nou curs amb un projecte més contextualitzat i significatiu que mai, que ens ha de permetre veure la situació d'excepcionalitat com una 

oportunitat per construir una educació millor per a tothom. 

L’equip de l’escola Ramon Llull vol treballar plegat per: 

 

Identificar i donar  resposta a les desigualtats socials, culturals i funcionals 

de la nostra comunitat per minvar el seu impacte. 
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B.- OBJECTIUS ESTRATÈGICS I INDICADORS 

 ÀMBIT PEDAGÒGIC. OBJECTIU 1: 

Emmarquem aquest objectiu en la necessitat d’assegurar que el projecte Tàndem esdevingui realment innovador i fidel a l’enfocament competencial.  Ens basem 

a observar el contingut i la forma de les propostes que ja tenim creades, amb intenció d’enriquir-les i millorar-les. 

El primer que ens plantegem és si els reptes que tenim establerts, realment potencien el diàleg, el debat, el pensament crític i si són suficientment potents per a  

esdevenir el motor de l’aprenentatge. Seguirem per una observació acurada dels continguts clau, el tractament de les competències transversals, acabant per 

observar quin paper té l’avaluació. Com recollim tots aquests canvis també forma part d’aquest objectiu. 

Com no podia ser d’una altra manera, en aquests moments pararem especial atenció en l’àmbit digital i com fer ús de les tecnologies al servei de l’aprenentatge. 

Tot preveient i anticipant-nos a futures situacions de confinament. 

ÀMBIT PEDAGÒGIC 

1. OBJECTIU ESTRATÈGIC:  Consolidar una línia pedagògica innovadora i competencial per a millorar els resultats acadèmics dels alumnes i que ens aporti   

singularitat . 

OBJECTIUS OPERATIUS: 

1. Seguir fent créixer el projecte Tàndem. 

2. Crear un registre de programació més operatiu i que incorpori elements propis de l’enfocament competencial.  

3. Assegurar la presència de la competència digital als escenaris d’aprenentatge. 

4. Incloure l’avaluació com a centre de l’aprenentatge. 
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ACTIVITATS / ACTUACIONS  TEMPORALITZACIÓ RESPONSABLE RECURSOS 

1 

Valoració de la viabilitat dels reptes com aprenentatges problematitzats reals que 

empenyin a la recerca i potenciïn l’esperit crític. 

 

 
  Grup Impulsor Primària  

 

Programacions 

Escenaris 

 

Selecció dels contes que vertebraran el treball globalitzat a educació infantil.    Grup Impulsor Infantil 

Posada en comú dels Escenaris d’aprenentatge per identificar, reubicar si escau,  els 

continguts clau i assegurar la verticalitat.   

 
  Tot el Claustre 

Presència de dinàmiques pròpies del projecte Tàndem: caracteritzacions, pacte de 

ficció, personatges, visualitzacions, posades en escena, activitats teatrals, etc. 

 

  Tot el claustre 

Material 

formació 

Tàndem 

2 

Reflexió sobre la presència a les programacions actuals d’aspectes de la 

metodologia competencial. 

 
  

Grup Impulsor Infantil i 

Primària.  

 

Programacions 

Escenaris 

Incorporació de modificacions sobre la plantilla de programació actual i criteris 

d’elaboració. 

 
  Tot el Claustre. 

Revisió del tractament globalitzat de les competències als escenaris 

d’aprenentatges. 

 
  

Grup Impulsor Infantil i 

Primària. 
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Ampliació del nombre d’activitats d’àrees instrumental a les programacions Tàndem.  
  

Tot el Claustre 

 

Coneixement dels documents de desplegament dels principals àmbits i potenciar el 

seu ús a l’hora de programar. 

 
   

 

Documents 

Desplegament 

Departament. 

3 

Assegurar la incorporació d’activitats que ajudin a desenvolupar les competències 

transversals, i més en concret l’àmbit digital dins els Escenaris d’aprenentatge. 

 
  

Grup Impulsor Eines 

Digitals 

Dedicació horària setmanal pel desplegament de la competència digital dins la 

programació dels Escenaris d’Aprenentatge (primària) 

 
  Equip docent primària 

Difusió de les eines emprades per una futura situació de confinament, assegurant la 

capacitació d’ús entre l’alumnat (3r a 6è) 

 
  

Grup Impulsor Eines 

Digitals 
POC 

Programació segons diferents nivells d’assoliment per atendre a la diversitat i 

necessitats de l’alumnat (multinivell). També per l’alumnat amb suport lingüístic. 

 
  Tutors/es i mestre AD Pla treball EE 

4 

Coneixement de les principals eines d’avaluació, així com documentació publicada 

respecte a l’avaluació competencial. 

 
  Grup Impulsor Primària 

Publicacions 

Departament 

Incorporació d’activitats d’avaluació que fomentin la seva funció reguladora  i 

orientadora: bases d’orientació, rúbriques, autoavaluació. 

 
  Equip docent Primària 

Programacions 

Centre 
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INDICADOR: Nombre d’Escenaris d’Aprenentatge amb una estructura metodològica focalitzada en els reptes/contes. 

FINALITAT (resultat esperat) : Elaborar 3 programacions anuals per nivell, competencials i d’acord amb el projecte Tàndem. 

Població/Mostra 

 

Infantil i Primària 

Font 

 

Programacions d’Escenaris d’Aprenentatge. 

Freqüència d´anàlisi 

 

Trimestral 

Responsable d´anàlisi 

 

Grup Impulsor Infantil-primària / Equip directiu. 

Distribució/Comunicació 

 

Claustre 

Criteri d´acceptació 

 

≥Dues programacions reeixides per nivell. 
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INDICADOR: Presència d’activitats de l’àmbit digital contextualitzades als Escenaris d’Aprenentatge. 

FINALITAT (resultat esperat) : Incorporar setmanalment activitats d’àmbit digital als Escenaris. 

Població/Mostra 

 

Primària 

Font 

 

Programacions d’Escenaris d’Aprenentatge. 

Freqüència d´anàlisi 

 

Trimestral. 

Responsable d´anàlisi 

 

Grup Impulsor d’Eines Digitals / Equip directiu. 

Distribució/Comunicació 

 

Claustre 

Criteri d´acceptació 

 

≥75% de propostes contextualitzades. 

Observacions 

 

Es valorarà la qualitat de les propostes (potenciïn el coneixement d’eines digitals). 
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INDICADOR: Nombre d’activitats d’avaluació competencials. 

FINALITAT (resultat esperat): Incorporar la funció reguladora a tres activitats d’avaluació per trimestre. 

Població/Mostra 

 

Primària 

Font 

 

Programacions Escenaris d’Aprenentatge. 

Freqüència d´obtenció 

 

Trimestral 

Responsable d´obtenció 

 

Grup Impulsor Primària / Equip directiu. 

Distribució/Comunicació 

 

Claustre 

Criteri d´acceptació 

 

≥Dues activitats als Escenaris del segon i tercer trimestre. 

Observacions 

 

Es desenvoluparà explícitament aquest objectiu al darrer trimestre del curs.  
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 ÀMBIT PEDAGÒGIC. OBJECTIU 2: 

 

A l’elevat nombre d’alumnes amb seguiment de la CAD i la diversitat social i cultural de la nostra Comunitat Educativa, cal afegir les repercussions actuals . El 

confinament ha accentuat problemàtiques ja existents, sobretot en l’àmbit lingüístic, on la procedència estrangera de gairebé ¾ parts de la població escolar ja 

provocava dificultats en el domini de la llengua pròpia del centre.  

La manca de models lingüístics en llengua catalana fan més necessari que mai el paper de la modelització del docent. Entenem el llenguatge oral com el pas 

previ indispensable per accedir a la resta de dimensions de l’àmbit lingüístic, com són la comprensió lectora i l’expressió escrita. I tots ells són d’una gran 

rellevància en l’accés i aprofitament que puguin fer de la resta d’àrees. 

A través del Projecte Tàndem tenim l’oportunitat d’incloure tots aquests aprenentatges i a més, fer-ho de forma significativa, aprofitant el potencial que les arts 

escèniques ens aporten i l’oportunitat que els reptes ens ofereixen.  

 

ÀMBIT PEDAGÒGIC 

2. OBJECTIU ESTRATÈGIC: Millorar la capacitat lingüística expressiva del nostre alumnat per a afavorir l’accés i assoliment de la resta de competències. 

OBJECTIUS OPERATIUS : 

1. Impulsar l’ús de la llengua catalana a través de la modelització. 

2. Augmentar el nombre d’experiències lectores. 

3. Sistematitzar el treball d’expressió escrita des d’un enfocament competencial. 
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ACTIVITATS / ACTUACIONS TEMPORALITZACIÓ RESPONSABLE RECURSOS 

1 

Explicació de contes seguint la seqüència didàctica d’una escolta 

estructurada. 

   Equip docent Infantil i 

Cicle Inicial 
Biblioteca centre 

Dedicació d’espais de conversa al matí i/o incloure activitats que fomentin la 

interacció oral als Escenaris d’Aprenentatge. 

   
Tot el Claustre 

Programacions 

Escenaris 

Distribució dels rols al treball cooperatiu amb incidència en els aspectes orals: 

exposició dels resultats, diàleg entre els participants, 

   
Equip docent Primària  

Material formació 

Tàndem 
Augment d’activitats d'expressió oral i corporal mitjançant escenificacions, 

improvisacions i interpretacions de peces. 

   
Tot el Claustre 

L’ús del català com a llengua vehicular en qualsevol espai i situació 

d’aprenentatge, entre iguals i amb els adults. 

   
Tot el personal de centre. Propis del centre. 

2 

Revisió i ampliació de les biblioteques d'aula amb llibres més adients i variats.    Tutors/es grup-classe 

Biblioteca centre Lectures dramatitzades i variades, fent incís en la modelització tot donant 

exemple a l'alumnat. 

   
Tot el Claustre 

Distribució i aprofitament de reforços per treballar cap a uns objectius comuns 

i que siguin més eficients en aquest àmbit. 

   
CAD i equip docent Propis del centre 
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3 

Establiment de la seqüència didàctica de les activitats d’expressió escrita: 

planificació, elaboració i revisió. 

   

Grup Impulsor Primària 

Document 

Desplegament 

àmbit Lingüístic 

Programacions 

Escenaris 

Distribució de les tipologies textuals per nivell cercant les més adients a cada 

Escenari d’aprenentatge . 

   

Incloure elements per facilitar l’accés a la informació i la producció escrita dels 

alumnes de suport lingüístic. 

   
Equip docent Primària 

Programacions 

Escenaris 

Recull i difusió entre el claustre dels acords del Pla Pilot de Suport Lingüístic 

realitzat el curs 2019-2020. 

   Equip docent 

Pla Pilot 19-20 

Documentació 

recollida 

Modelatge per part de la Mercè Sendròs, coordinadora LIC.    Coordinadora LIC 

 
Propis del centre 
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INDICADOR: Augment del nombre d’alumnes amb una evolució favorable en l’àmbit de l’expressió oral. 

FINALITAT (resultat esperat): Assolir un 75 % d’alumnat competent en expressió oral. 

Població/Mostra 

 

3r Primària 

Font 

 

Resultats de proves d’avaluació inicial / final en expressió oral.  

Freqüència d´obtenció 

 

Anual 

Responsable d´obtenció 

 

Equip d’atenció a la Diversitat / Equip de 3r primària 

Distribució/Comunicació 

 

Cicle / Claustre / CAD 

Criteri d´acceptació 

 

≥ 25% d’alumnes amb evolució favorable. 

Observacions 

 

S’avaluarà la capacitat expressiva en ambdues llengües (catalana i castellana). 
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INDICADOR: Reducció del % d’alumnes a les franges Mitja-baixa i No assolit a la dimensió d’Expressió Escrita de les Competències Bàsiques ’21. 

FINALITAT (resultat esperat) : Assolir un nombre inferior al 40% en la suma d’ambdues franges. 

Població/Mostra 

 

6è Primària 

Font 

 

Resultat de les proves externes de Competències Bàsiques 6è. 

Freqüència d´obtenció 

 

Anual 

Responsable d´obtenció 

 

Equip directiu. 

Distribució/Comunicació 

 

Claustre i Consell Escolar 

Criteri d´acceptació 

 

≥5% de reducció. 

Observacions 

 

Es prenen de referència els resultats de la mitjana dels darrers 4 anys (inclòs al PdD) 
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 ÀMBIT ORGANITZATIU I DE GESTIÓ. OBJECTIU 3 : 

 

Cal estar connectats amb la realitat i  com no pot ser d’una altra manera, aquest projecte ha d’anar en paral·lel amb el món que ens envolta. Podríem dir que és 

necessari i vital el desenvolupament d’un objectiu com aquest. 

És un any per treballar la flexibilitat i l’adaptació constant a l’evolució de la pandèmia . Estar al dia de tota la informació, orientacions, normatives,... no és senzill, 

aquestes primeres setmanes ja ens ho han fet veure. Però també, és un curs per treballar la paciència i la prudència, aspectes clau per assolir aquest objectiu. 

Com dèiem a l’inici del document tenim l’oportunitat de construir una educació millor per a tothom i sobretot, tenim l’escenari adient per desenvolupar moltes de 

les competències que mai  havien pres tant de sentit com avui. Món actual, Salut i equilibri personal, són algunes de les dimensions que poden posar al nostre 

alumnat en el centre de l’aprenentatge, fer-lo protagonista i sobretot, posar-lo en acció. 

No volem oblidar les hores de tancament durant el confinament i un estiu que no ha estat fàcil per a molts. Cercar al màxim les possibilitats educatives dels espais 

exteriors del centre: el pati, l’hort i porxo, podrien convertir-se en nous escenaris per créixer . 

ÀMBIT ORGANITZATIU I DE GESTIÓ 

3. OBJECTIU ESTRATÈGIC: Potenciar conductes d’autoprotecció davant el virus que redueixin el risc de contagi . 

OBJECTIUS OPERATIUS: 

1. Fer corresponsables als alumnes en la creació d’accions dirigides a l’autoprotecció. 

2. Reduir el risc de contagi a l’entorn escolar, una prioritat entre l’equip humà del centre. 
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ACTIVITATS / ACTUACIONS TEMPORALITZACIÓ RESPONSABLE RECURSOS 

1 

 

Confecció de retolació i elements visuals que recordin el compliment de 

les normes higièniques. 

 

 

  Equip directiu 

 
Propis del 

Centre i 

publicacions 
Creació de campanyes per promoure la conscienciació (eslògans, 

vídeos,...) 

   
Tot el Claustre 

Establiment del càrrec d’higiene entre l’alumnat del grup-classe.    Tutors/es grup-classe 

 

 

 

Propis del 

centre 

Rutines de protecció i higiene, deixant espais horaris per a la seva 

mecanització. 

   
Tot el Claustre 

Promoció de jocs de pati sense contacte físic i amb  l’establiment de la 

distància de seguretat. 

   Tutors/es grup-classe i 

mestres EF 

Cohesió de grup per tal de poder-nos cuidar els uns dels altres.    Tutors/es grup-classe 

2 

Seguiment i difusió de la normativa, orientacions i documents de suport 

que es vagin publicant entre l’equip humà. 

   

Equip directiu 

Propis del 

Centre i 

publicacions 

del 

Departament 

Educació/Salut 

Manteniment dels espais endreçats, la senyalització en bon estat i 

existències dels productes necessaris. 

   

Adequació de les mesures de seguretat ja establertes a l’evolució de la 

pandèmia i/o quan es detectin situacions de risc en l’entorn escolar. 
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Promoció de tallers de conscienciació amb experts externs (famílies)    

Tot el Claustre 

Propis del 

Centre i la 

Comunitat 

Educativa 

Ampliació del nombre d’activitats a l’aire lliure    
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INDICADOR: Nombre de campanyes o actuacions referides a l’autoprotecció portades a terme per alumnes. 

FINALITAT (resultat esperat) : Realitzar / participar en 1 campanya d’autoprotecció al llarg del curs. 

Població/Mostra 

 

Infantil i Primària 

Font 

 

Participació d’alumnat. 

Freqüència d´obtenció 

 

Anual 

Responsable d´obtenció 

 

Equip directiu. 

Distribució/Comunicació 

 

Claustre. 

Criteri d´acceptació 

 

≥1 acció desenvolupada. 

Observacions 

 

Es valorarà l’elaboració de materials, activitats de difusió i/o la participació. 
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 ÀMBIT ORGANITZATIU I DE GESTIÓ. OBJECTIU 4 : 

 

Quan decidim incorporar aquest objectiu, estem posant la mirada en l’engranatge del centre, com les peces s‘encaixen i prenen sentit al col·locar-se en el lloc i 

moment oportú.  Formar part de l’equip de forma compromesa, posar-se en acció i empoderar els seus integrants perquè esdevinguin autònoms, participatius i 

responsables és una de les nostres fites. Esdevé necessari comptar amb una bona organització i sobretot, compartir-la i que tothom sàpiga el lloc que ocupa. 

Creiem que el fet de ser enguany  majoritàriament, tutors i tutores, ens afavoreix a l’hora de generalitzar i establir acords comuns. L’acció tutorial és una 

responsabilitat compartida per l’equip docent, ara més que mai .  Però si hi ha un aspecte on una bona organització pot ajudar és a rendibilitzar els recursos. En 

la gestió de l’atenció a la diversitat, la nostra mirada estarà enfocada a cercar circuits i mecanismes per gestionar millor aquest àmbit. 

Entre l’equip docent s’obren altres necessitats organitzatives, altres suports o mecanismes d’ensenyament. Adaptar-nos als nous entorns requereix consens, 

posades en comú i també un esforç formatiu que ja s’ha començat a gestionar. 

 

ÀMBIT ORGANITZATIU I DE GESTIÓ 

4. OBJECTIU ESTRATÈGIC: Crear una organització interna ben definida perquè esdevingui corresponsable i emprenedora. 

OBJECTIUS OPERATIUS: 

1. Incorporar les modificacions de l’organigrama de l’actual Projecte de Direcció. 

2. Definir el funcionament d’estructures ja existents per esdevenir més efectives. 

3. Plantejar noves necessitats organitzatives motivades per la situació actual. 
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ACTIVITATS / ACTUACIONS TEMPORALITZACIÓ RESPONSABLE RECURSOS 

1 

Creació del consell de direcció amb la incorporació de la 

direcció a l’equip de coordinació. 

   

 

 

Equip Directiu 

 

 

Personal del centre 

Augment del valor del nou consell de direcció com espai de 

treball col·laboratiu i de presa de decisions. 

   

Eliminació de les comissions per un Grup impulsor més 

pedagògic i dinàmic que té per objectiu principal millorar el 

Projecte Tàndem. 

   

Promoció de sessions formatives entre els membres del 

claustre, de caràcter pedagògic i tecnològic. 

   

Selecció de necessitats i prioritats per gestionar a través de la 

Mentoria Digital. 

   
Comissió Eines Digitals Propis del centre 

2 

Aprofitament de l’horari d’atenció al centre dels professionals 

de l’EAP definint el seu calendari setmanal des de l’equip 

directiu. 

   

Equip Directiu 

Personal propi del 

centre i del 

Departament 
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Recollir acords sobre: priorització de casos, circuit 

d’observació, recollida i traspàs  d’informació, elaboració 

d’expedients i  fulls de seguiment individuals. 

   

CAD 

Personal intern i 

serveis externs. 

 

Documentació  de 

centre 

Establiment d’un sistema òptim de recollida i traspàs 

d’informació de les situacions tractades a la Comissió Social.  

   

Participació dels delegats i delegades a les assemblees, 

promovent decisions de millora de l’entorn i la convivència. 

   

Equip Directiu 

 

Personals de centre 

 

3 

Construcció compartida entre tot l’equip docent, a l’entorn 

Classroom, de les propostes d’Escenaris d’Aprenentatge amb 

les millores incorporades al llarg del curs. 

   

Tot el Claustre 

Propis del centre, 

entorn Classroom i 

programacions 

Escenaris 
Aprofitament de les sessions de treball pedagògic 

incorporades enguany al nivell. 
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INDICADOR: Elaboració de l’apartat de les NOFC sobre l’organigrama de Centre, amb  la seva composició i funcions. 

FINALITAT (resultat esperat) : Elaboració, difusió i publicació d’aquest apartat de les NOFC. 

Població/Mostra 

 

Document NOFC. 

Font 

 

Document NOFC. 

Freqüència d´obtenció 

 

Anual 

Responsable d´obtenció 

 

Equip directiu. 

Distribució/Comunicació 

 

Claustre i Consell Escolar 

Criteri d´acceptació 

 

Publicació a 30 juny 2021. 
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 ÀMBIT RELACIÓ AMB L’ENTORN I LA COMUNITAT. OBJECTIU 5 : 

 

Comunicar s’ha tornat més necessari que mai aquest curs escolar. Abans de tornar a les aules va ser clau la difusió del Pla de Reobertura amb el propòsit de 

divulgar unes mesures que havien d’aportar seguretat i tranquil·litat a les nostres famílies. Un cop iniciat el curs, la comunicació de les situacions relacionades 

amb la Covid19 està ocupant una bona part del temps de gestió. Intentar que sigui entenedora, accessible i ràpida és tota una tasca on a més, estan implicats 

molts agents i no sempre és senzilla. 

Per una banda tenim el missatge, però també cal fixar la mirada en el canal, de fet en els múltiples canals que hi ha oberts. Definir l’ús i funció de cadascú, 

clarificar i posar en comú certes normes i perquè no, definir responsables. Un objectiu fonamental per la comunicació amb la nostra Comunitat i una finestra a 

l’exterior cal cuidar i cultivar. 

 

 

ÀMBIT RELACIÓ AMB L’ENTORN I LA COMUNITAT 

5. OBJECTIU ESTRATÈGIC: Establir canals de comunicació accessibles i vàlids per a facilitar  una bona entesa entre els membres de la comunitat educativa. 

OBJECTIUS OPERATIUS: 

1. Definir ús i funcions de cadascun dels canals de comunicació que utilitza el centre. 

2. Tenir cura a l’hora d’emetre missatges per tal que esdevinguin accessibles. 
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ACTIVITATS / ACTUACIONS TEMPORALITZACIÓ RESPONSABLE RECURSOS 

 

 

Actualització i ús del correu electrònic de les famílies per comunicar 

temes propis de cada tutoria, no només en cas de confinament. 

   
Tutors/es grup-classe 

Propis de centre 

 

Creació de comptes de correu electrònic pels infants de 3r a 6è per 

comunicar-se de forma segura entre iguals i amb els docents. 

   
Comissió Eines Digitals 

Propis de centre i 

entorn Gsuite escola 

Manteniment dels comptes d’Instagram (restringits) com a plataforma per 

visualitzar el treball d’aula entre les famílies del nivell i marcar una 

regularitat. 

   
Tutors/es grup-classe 

Equip Directiu 

Propis de centre i 

captació imatges dels 

grup-classe 

Impuls de les noves agendes de comunicació d’infantil i inicial, utilitzant-

les per notificacions del dia a dia.. 

   Tutors/es grup-classe 

Infantil i Inicial 
Vídeos explicatius. 

Campanyes de promoció de l’ús del WhatsApp d’escola i enviament de 

missatges d’interès general.  

Recompte del nombre de famílies adherides. 

   

Equip Directiu i AFA 

Material divulgatiu i 

sistema WhatsApp 

propi. 

Potenciant les xarxes socials de l’escola com a oportunitat per millorar la 

nostra projecció cap a  l’exterior. 

   
Equip Directiu 

Xarxes pròpies  

del centre 
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Confecció de la nova web de l’escola en un entorn NODES.    

Equip Directiu 

Publicacions Ateneu i 

assessorament 

personal CEB 

Reforçar les informacions amb missatges senzills i acompanyar-los 

d'ajuts visuals. 

   
Documents de centre 

 Actualització dels documents i autoritzacions per fer-les visualment més 

adients i comprensives. 

   
Normativa Inici Curs 

Creació del nou document de Pla d’Acollida per a mestres nous.    Document de centre i 

altres informacions 
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INDICADOR: Elaboració de l’apartat de les NOFC sobre Comunicació, amb  la seva estructura, funcions i normes d’ús. 

FINALITAT (resultat esperat) : Elaboració, difusió i publicació d’aquest apartat de les NOFC. 

Població/Mostra 

 

Document NOFC. 

Font 

 

Document NOFC. 

Freqüència d´obtenció 

 

Anual 

Responsable d´obtenció 

 

Equip directiu / Comissió Eines Digitals. 

Distribució/Comunicació 

 

Claustre i Consell Escolar 

Criteri d´acceptació 

 

Publicació a 30 juny 2021. 
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 ÀMBIT RELACIÓ AMB L’ENTORN I LA COMUNITAT. OBJECTIU 6 : 

 

A l’hora de construir aquesta PGA, el sentir majoritari de companys i companyes va expressar la necessitat de desenvolupar un objectiu centrat a la vessant 

emocional de les persones que formem aquesta Comunitat Educativa.  

Sabem que aquesta situació no ha afectat d’igual manera a tots els sectors o àmbits de la població i potser aquest darrer objectiu i no per això menys important, 

ens porta directament a la prioritat del projecte. Les repercussions d’aquesta pandèmia a la diversitat social i cultural del nostre entorn és una realitat que 

necessitem identificar, conèixer i compartir per a poder actuar i reduir el seu impacte. 

 

 

 

 

ÀMBIT RELACIÓ AMB L’ENTORN I LA COMUNITAT 

6. OBJECTIU ESTRATÈGIC: Vetllar per la salut emocional de tots i totes per a fer de l’escola un espai de benestar, sobretot en aquest context de pandèmia. 

OBJECTIUS OPERATIUS: 

1. Promoure activitats enfocades a prevenir i cuidar l’estat emocional dels infants. 

2. Augmentar el seguiment i acompanyament a famílies, infants i també entre companys/es. 
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ACTIVITATS / ACTUACIONS TEMPORALITZACIÓ RESPONSABLE RECURSOS 

1 

Incorporació de dinàmiques en les rutines que permetin l’observació de 

l’estat emocional dels infants. 

   

Tot el Claustre Propis del centre i 

material formació 

Tàndem 

Tallers cooperatius entre companys/es del grup/classe.    

Recuperació de dinàmiques TANDEM de caire més emocional per 

treballar als Escenaris. 

   

Difusió de les activitats d’acollida perquè es puguin donar a conèixer 

entre l’equip i realitzar 2 o 3 cops a la setmana (dossier, vídeo,...)  

   
Grup Impulsor Primària 

Elaboració del Pla de Convivència.    Equip Directiu Esborrany PdC’20 

2 

Entrevistes i trobades més freqüents on les famílies puguin explicar les 

seves situacions personals, si ho necessiten. Durant el 1r trimestre, 

s’hauria d’haver convocat a la majoria de famílies. 

   

Tutors/es grup-classe Registres entrevistes 

Seguiment més precís de les faltes d’assistència per detectar possibles 

problemàtiques relacionades amb tema COVID (por, inseguretat, 

malaltia, manca d’informació,...)  

   
Tutors/es grup-classe i 

Equip Directiu 
Registre d’absències 
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Control del pagament de les quotes i entrevistes individuals per 

detectar/actuar davant dificultats econòmiques greus. Minimitzar les 

despeses. 

   

Equip Directiu 
Registre pagaments i 

dades Comissió Social 

Tutories individualitzades amb nens i nenes de forma periòdica i fer 

registre. 

   
Tutors/es grup-classe Registre entrevistes 
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INDICADOR: Nombre d’activitats d’acollida realitzades a la setmana. 

FINALITAT (resultat esperat) : Realització de dinàmiques establertes a les activitats d’acollida 3 cops a la setmana. 

Població/Mostra 

 

Infantil i Primària 

Font 

 

Document recull dinàmiques d’acollida. 

Freqüència d´obtenció 

 

Anual 

Responsable d´obtenció 

 

Grup Impulsor Infantil - Primària / Equip directiu. 

Distribució/Comunicació 

 

Claustre i Consell Escolar 

Criteri d´acceptació 

 

≥ 2 activitats. 
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INDICADOR: Nombre de casos identificats i atesos pel centre a l’àmbit emocional, econòmic, salut ... 

FINALITAT (resultat esperat) : Resolució de les necessitats per afavorir l’estat emocional de la Comunitat Educativa. 

Població/Mostra 

 

Comunitat Educativa. 

Font 

 

Registres d’intervencions (recull entrevistes, d’actuacions) 

Freqüència d´obtenció 

 

Anual 

Responsable d´obtenció 

 

Tot el Claustre i personal centre. 

Distribució/Comunicació 

 

Claustre i Consell Escolar 

Criteri d´acceptació 

 

≥ Resolució o derivació del 90% dels casos plantejats. 
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