
Objectiu 1:

Estratègia:
Objectiu 
general

Objectiu anual Temporitzaci
ó

Responsables Indicadors Valoracions / Propostes de millora

1.1.1 Millorar els 
resultats de la 
dimensió de 
comprensió lectora 
a llengua catalana, 
castellana i anglesa.

1.1.1.1 Consolidar les 
estratègies de millora 
aplicades en la 
comprensió lectora en 
català.

Tot el curs Coordinadors/e
s de cicle 
Cap d'estudis

1.Índex d’alumnes que 
superen la comprensió 
lectora en les proves de 
CB de 6è de català (curs 
20-21).
(SI=89,7% / CA= 85%)
2.Percentatge d'alumnat 
que supera la comprensió 
lectora en català en les 
proves d'avaluació interna 
de CM i CS (curs 20-21).
CM (SI=72,86% / 
CA=75%)
CS (SI=86,75% / CA=85%)

1. El percentatge d'alumnat que supera la comprensió 
lectora en llengua catalana en les proves de CB de 
6è és del 83,3%.
Valoració: Se'n fa una valoració positiva ja que el 
percentatge s'apropa molt al CA que s'havia marcat.
Propostes de millora: es proposa continuar aplicant 
les mateixes estratègies de millora utilitzades durant 
els darrers 3 cursos escolars.
2. A CM, el percentatge d'alumnat que supera la 
comprensió lectora en llengua catalana en les proves 
d'avaluació interna és d'un 75,69%. A 3r el 
percentatge és d'un 68,8% i a 4t d'un 82,59%.
Valoració: Se'n fa una valoració positiva ja que el 
percentatge arriba al CA que s'havia establert. Tot i 
això hauríem de tenir en compte el resultat de 3r 
(68,8%) que està per sota del CA per potenciar les 
estratègies de comprensió lectora en llengua catalana 
de cara al curs vinent.
A CS el percentatge d'alumnat que supera la 
comprensió lectora en llengua catalana en les proves 
d'avaluació interna és d'un 85,04%. A 5è el 
percentatge és d'un 75,97% i a 6è d'un 94,12%.
Valoració:Se'n fa una valoració positiva ja que el 
percentatge arriba al CA que s'havia establert.Tot i 
això hauríem de tenir en compte el resultat de 5è 
(75,97%) que està per sota del CA per potenciar les 
estratègies de comprensió lectora en llengua catalana 
de cara al curs vinent. El resultat de 6è ha estat molt 
satisfactori 94,12%.

1.1. Millora dels resultats de llengua catalana, castellana i anglesa.

Centre: Escola Les Aigües MAC 20-21
Millora dels resultats educatius



1.1.1.2 Revisar les 
estratègies de millora 
per a la comprensió 
lectora en castellà i 
crear-ne de noves a 

  

1r trimestre Coordinadors/e
s de cicle 

Fitxes de seguiment S'haurian d'acabar de revisar i actualitzar les 
estratègies de millora de comprensió lectora en 
castellà de CM i CS durant el curs 21-22.

1.1.1.3 Desenvolupar 
un dels projectes 
interdisciplinars de 
cada nivell en llengua 
castellana.

Curs 2020 - 
21

Mestres Programació i 
documentació del projecte

S'hauria de portar a terme pel curs 21-22 un dels 
projectes interdiscipinars en llengua castellana.

1.1.1.4 Revisar les 
estratègies de millora 
de comprensió lectora 
en llengua anglesa 
aplicades a CM i 
definir-ne de noves.

Novembre 
2020

Mestres 
especialistes en 
llengua anglesa

Fitxes de seguiment Queda pendent per al curs 21-22 revisar les 
estratègies de millora de comprensió lectora en 
llengua anglesa, aplicades a CM i definir-ne de 
noves.



1.1.2 Millorar els 
resultats de la 
dimensió 
d'expressió escrita 
a llengua catalana i 
castellana.

1.1.2.1 Continuar 
aplicant les estratègies 
de millora d'expressió 
escrita en llengua 
catalana a CM i CS.

Tot el curs Mestres de CM 
i CS

1.Índex d’alumnes que 
superen l’expressió escrita 
en les proves CB de 6è de 
català (curs 20-21) (SI= 95 
% / CA= 90 %)
2.Percentatge d'alumnat 
que supera l'expressió 
escrita en català en les 
proves d'avaluació interna 
de CM i CS(curs 20-21).
CM (SI=88,77% / 
CA=85%)
CS (SI=89,63% / CA=85%)

1. El percentatge d'alumnat que supera la numeració i 
càlcul en les proves de CB de 6è és del 81,3%.
Valoració: Se'n fa una valoració positiva tot i que no 
s'arriba al CA establert.
Propostes de millora: es proposa revisar i millorar les 
estratègies de millora aplicades durant els darrers 
cursos.
2. A CI, el percentatge d'alumnat que supera la 
numeració i càlcul en les proves d'avaluació interna 
és d'un 79,9%. A 1r el percentatge és d'un 75,8% i a 
2n d'un 84,1%.
Valoració: Se'n fa una valoració positiva del grup de 
1r A (83,3%) i 2n B (95,6%) i no tant positiva dels 
grups de 1r B (68,4%) i 2n A (72,7%).
S'hauria d'incidir en l'aplicació d'eines 
metodològiques per millorar el resultat en numeració i 
càlcul d'aquests dos grups.
A CS, el percentatge d'alumnat que supera la 
numeració i càlcul en les proves d'avaluació interna 
és d'un 93,1%. A 5è el percentatge és d'un 90,2% i a 
6è d'un 96%.
Valoració: Trobem que hi ha una incoherència entre 
proves d'avaluació internes i externes ja que els 
resultats són molt diferents. S'haurien de revisar les 
proves d'avaluació interna de numeració i càlcul de 
CS.



1.1.2.2 Continuar 
aplicant les estratègies 
de millora d'expressió 
escrita en llengua 
castellana a CM i CS.

Tot el curs Mestres de CM 
i CS

1.Índex d’alumnes que 
superen l’expressió escrita 
en les proves CB de 6è de 
castellà (curs 20-21). (SI= 
84,32% / CA= 80%).
2.Percentatge d'alumnat 
que supera l'expressió 
escrita en castellà en les 
proves d'avaluació interna 
de CM i CS (curs 20-21).
CM (SI=88,11% / 
CA=85%)
CS (SI=90,92% / CA=85%)

1. El percentatge d'alumnat que supera l'expressió 
escrita en llengua castellana en les proves de CB de 
6è és del 93,7%.
Valoració: Se'n fa una valoració molt positiva ja que el 
percentatge supera en 13 punts el CA que s'havia 
marcat.
Propostes de millora: es proposa continuar aplicant 
les mateixes estratègies de millora utilitzades durant 
els darrers 3 cursos escolars.
2. A CM, el percentatge d'alumnat que supera 
l'expressió escrita en llengua castellana en les proves 
d'avaluació interna és d'un 91,3%. A 3r el percentatge 
és d'un 87,2% i a 4t d'un 95,4%.
Valoració: Se'n fa una valoració molt positiva ja que el 
percentatge supera en 6 punts el CA que s'havia 
establert.
A CS el percentatge d'alumnat que supera l'expressió 
escrita en llengua castellana en les proves 
d'avaluació interna és d'un 95,2%. A 5è el 
percentatge és d'un 92,4 % i a 6è d'un 98%.
Valoració:Se'n fa una valoració molt positiva ja que el 
percentatge supera en 10 punts el CA que s'havia 
establert.

1.1.3. Millorar els 
resultats de la 
dimensió de la 
comprensió oral en 
anglès.

1.1.3.1 Confeccionar i 
aplicar estratègies de 
millora de comprensió 
oral en llengua 
anglesa a CM.

Tot el curs Mestres 
especialistes en 
llengua anglesa

Índex d'alumnat que 
supera la comprensió oral 
en anglès en les proves 
d'avaluació interna de 3r i 
4t (curs 20-21).
3r (SI=NA / CA= 85%).
4t (SI=NA / CA= 85%).

El percentatge d'alumnat que supera la comprensió 
oral en llengua anglesa a 3r és d'un 90,3% i a 4t d'un 
73,4%.
Valoració: Se'n fa una valoració positiva dels resultats 
de 3r; tot i això s'hauria de tenir en compte el resultat 
de 3rC (77,7%) ja que no arriba al CA establert. A 4t 
es fa una valoració positiva dels grups A i B però 
s'hauria de tenir en compte l'alumnat del grup 
C(52,2%). El curs vinent aquests 3 grups de 4t 
passaran a ser 2 grups de 5è.



1.1.3.2 Consolidar les 
estratègies de millora 
de comprensió oral en 
llengua anglesa 
aplicades a CI i CS.

Tot el curs Mestres 
especialistes en 
llengua anglesa

1.Índex d’alumnes que 
superen la comprensió oral 
en anglès en les proves 
CB de 6è (curs 20-21). 
(SI=93,9 % / CA= 90 %)
2.Percentatge d'alumnat 
que supera la comprensió 
oral en anglès en les 
proves d'avaluació interna 
de CI i CS.
CI (SI=100% / CA=85%)
CS (SI=90,6% / CA=85%)

1. El percentatge d'alumnat que supera la comprensió 
oral en llengua anglesa en les proves de CB de 6è és 
del 81,2%.
Valoració: No se'n fa una valoració del tot positiva ja 
que el percentatge no arriba al CA establert malgrat 
que no és un mal resultat.
Propostes de millora: es proposa revisar les 
estratègies de millora aplicades per millorar la 
comprensió oral en llengua anglesa al CS de cara al 
curs 21-22.
2. El percentatge d'alumnat de CI que supera la 
compresió oral en llengua anglesa és d'un 73,3%. A 
1r és d'un 52,7% i a 2n un 94%.
Valoració: Se'n fa una valoració positiva dels resultats 
de 2n però caldria millorar els de 1r, tenint en compte 
que venien del confinament i han començat l'etapa 
d'Ed. Primària.
El percentatge d'alumnat de CS que supera la 
compresió oral en llengua anglesa és d'un 97,5%. A 
5è el percentatge és d'un 95% i a 6è d'un 100%.
Valoració: Trobem que hi ha una incoherència entre 
proves d'avaluació internes i externes ja que els 
resultats són molt diferents. S'haurien de revisar les 
proves d'avaluació interna de comprensió oral de CS.

1.1.4.1 Revisar i 
organitzar els recursos 
TAC en l'aprenentatge 
de la llengua catalana.

Novembre 
2020 - Juny 
2021

Coordinador 
TAC
Coordinadors/e
s de cicle

Documents confeccionats No s'ha assolit aquest objectiu i es plantejarà pel curs 
21-22.

1.1.4.2 Revisar i 
organitzar els recursos 
TAC en l'aprenentatge 
de la llengua 

Novembre 
2020 - Juny 
2021

Coordinador 
TAC 
Coordinadors/e
s de cicle

Documents confeccionats No s'ha assolit aquest objectiu i es plantejarà pel curs 
21-22.

1.1.4. Potenciar les 
TAC com a eina 
d'aprenentatge de la 
llengua catalana, 

  



1.1.4.3 Revisar i 
organitzar els recursos 
TAC en l'aprenentatge 
de la llengua anglesa.

Novembre 
2020 - Juny 
2021

Coordinador 
TAC 
Coordinadors/e
s de cicle

Documents confeccionats No s'ha assolit aquest objectiu i es plantejarà pel curs 
21-22.

   
    

   
  

castellana i anglesa.
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