
PGA curs 21-22
Objectiu 1:

Estratègia:
Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors
1.2.1. Millorar els resultats 
en numeració i càlcul.

1.2.1.1.Revisar les 
estratègies de millora 
aplicades en numeració i 
càlcul a tots el cicles d'Ed. 
Primària i les proves de 
numeració i càlcul a CS.

Confeccionar les 
estratègies de millora 
tots els cicles durant el 
primer trimestre i 
aplicar-les tot el curs.
Confeccionar les noves 
proves de numeració i 
càlcul a CS el mes 
d'octubre i aplicar-les al 
novembre i a final de 
curs.

Mestres de CI i 
CS

1.Índex d’alumnes que supera numeració i 
càlcul en les proves CB de 6è (curs 21-22). 
(SI=81,3 % / CA= 85 %)
2.Percentatge d'alumnat que supera 
numeració i càlcul en les proves d'avaluació 
interna de CI i CS (curs 21-22).
CI (SI=79,9% / CA=85%)
CM (SI=79,66% / CA=85%)
CS (SI=93,1% / CA=85%)

1.2.2 Millorar els resultats 
d'espai, mesura i 
representació gràfica de 
dades.

1.2.2.1 Confeccionar i 
definir estratègies de millora 
d'espai, mesura i 
representació gràfica de 
dades a CM i CS.

Confeccionar les 
estratègies de millora a 
CM i CS durant el 
primer trimestre i 
aplicar-les tot el curs.

Coordinadors/es 
de cicle

1.Fitxes de seguiment
2.Índex d’alumnes que superen espai, 
mesura i representació gràfica de dades en 
les proves de CB de 6è de matemàtiques 
(curs 21-22).
(SI=85,5% / CA= 85%)

1.2.3. Millorar els resultats 
de relacions i canvis.

1.2.3.1 Consolidar les 
estratègies de milora 
aplicades a CS i 
confeccionar i definir 
estratègies de millora de 
relacions i canvis a CM.

Confeccionar les 
estratègies de millora a 
CM durant el primer 
trimestre i aplicar-les tot 
el curs.

Coordinadors/es 
de cicle

1.Fitxes de seguiment
2.Índex d’alumnes que superen relacions i 
canvis en les proves de CB de 6è de 
matemàtiques (curs 21-22).
(SI=95% / CA= 90%)

1.2.4. Incorporar les TAC 
com a eina d'aprenentatge 
de les matemàtiques.

1.2.4.1 Revisar i organitzar 
els recursos TAC en 
l'aprenentatge de les 
matemàtiques.

Tot el curs Coordinador TAC 
i Equip de 
mestres

Programació

1.2. Millora dels resultats de la competència matemàtica.
Millora dels resultats educatius
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