
Objectiu 2:

Estratègia:

Objectiu 
general

Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Valoracions / Propostes de millora

2.1.1. Promoure i 
consolidar la 
participació de 
l'alumnat al centre.

2.1.1.1 Adaptar el 
format de l'Assemblea 
de Delgades i 
Delegats per continuar 
garantint la 
participació de manera 
telemàtica.

Tot el curs Direcció Índex d’acompliment dels 
acords
de les Assemblees de 
Delegats/des.
(SI=100%/ CA=100%)

S'han realitzat les tres assemblees trimestrals. La 
primera es va fer telemàticament on es van connectar 
tots els grups d'Ed. Primària de l'escola. Les altres 
dues es van fer al gimnàs. De cara al curs vinent es 
valora de fer totes les assemblees al gimnàs

2.1.2. Augmentar i 
consolidar espais 
de comunicació 
amb les famílies.

2.1.2.1 Augmentar el 
nombre de famílies 
assistents a les 
reunions d'inici de curs 
de manera telemàtica.

Inici de curs Equip Directiu Índex d’assistència de les
famílies a les reunions d’inici 
de
curs.
(SI= no avaluat / CA= 80%)

Van connectar més del 80% de les famílies a les 
reunions d'incici de curs.Es valora de donar 
continuïtat a a aquest format de reunions durnt el cirs 
21-22.

2.1.3. Fomentar la 
participació de les 
famílies amb 
llengües i cultures 
diferents a les tres 
llengües curriculars 
per tal de treballar la 
dimensió plurilingüe 
i intercultural.

2.1.3.1 Facilitar el 
desenvolupament 
d'activitats d'intercanvi 
cultural entre les 
famílies de l'escola.

Gener-juny Direcció i 
Coordinadora LIC

Nombre d’espais de 
participació creats i 
consolidats.
(SI= no avaluat / CA=100%)

Amb la col·laboració de les famílies de diferents 
orígens s'han treballat de gener a juny mensualment 
les següents cultures Argentina, Angola, Bulgària, 
Rep. Dominicana, Bielorússia i Romania. De cara al 
21-22 es plnteja el projecte des del primer tirmestre i 
poder treballar 8 cultures més des d'octubre a juny.

Centre: Escola Les Aigües MAC 20-21
Cohesió social

2.1. Establiment de mecanismes per incrementar la participació de tots els 
membres de la comunitat educativa.



2.1.4. Potenciar el 
sentiment de 
pertinença i el 
compromís de la 
comunitat educativa 
al centre.

2.1.4.1 Organitzar 
activitats telemàtiques 
obertes a famílies.

Tot el curs Direcció i 
coordinadora 
Comissió de 
festes

Nombre de participants en 
les
trobades d’escola.(SI = No
avaluada/ CA=increment d’un 
5%
anual.

L'escola ha readaptat el format de les festes obertes 
a famílies de manera virtual. No ha estat possible fer-
ho telemàticament. S'han penjat al web de l'escola el 
concert de Nadal i el pregó del Rei Carnestoltes. De 
cara al curs vinent, si no es poden fer les festes 
obertes a famílies, es farà el mateix format virtual.

Estratègia:

Objectiu 
general

Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Valoracions / Propostes de millora

2.2.1.1 Facilitar espais 
de treball per revisar 
les pràctiques del 
centre i elaborar 
pràctiques inclusives 
que afavoreixin l'èxit 
de tot l'alumnat.

Tot el curs Cap d'estudis Actes / Documents / 
Protocols

Des de la comissió CAD s'ha treballat setmanalment 
per afavorir les pràctiques inclusives. S'han elaborat 
plans conductuals d'alumnat en coordinació amb 
tots/es el professionals que intervenen amb aquests.

2.2.1.2 Actualitzar els 
criteris d'assignació de 
recursos humans i 
organitzar-los per 
atendre la diversitat a 
les aules.

1r trimestre Director i Cap 
d'estudis

Document Des de la comissió CAD s'han actualitzat el criteris 
d'assignació de recursos humans amb la finalitat 
d'assolir una eficàcia màxima a l'hora d'atendre la 
diversitat. S'han aplicat aquests criteris amb 
flexibilitat, tenint en compte les necessitats de 
l'alumnat en cada moment i reorganitzant els horaris 
sempre que ha estat necessari.

2.2. Redistribució d'estructures organitzatives d'escola per garantir una òptima 
escolarització inclusiva de tot l'alumnat.

2.2.1. Organitzar 
espais de treball i 
coordinació dels 
professionals que 
permetin revisar les 
cultures i pràctiques 
del centre i 
potenciar les que 
afavoreixen l'èxit de 
tot l'alumnat a 
través de la CAD.



2.2.2. Consolidar la 
sistematització del 
treball coordinat en 
xarxa amb tots els 
agents externs 
(EAP, Serveis 
socials, CRETDIC, 
CREDA, ESMEC i 
altres professionals) 
implicats en el 
seguiment de tot 
l'alumnat del centre.

2.2.2.1 Establir 
coordinacions 
sistemàtiques amb 
tots els professionals 
externs, MESI i equips 
docents implicats.

Tot el curs Cap d'estudis i 
Referent de l'EAP

Actes / Documents / 
Protocols

S'ha treballat de manera el més coordinada possible 
amb tots/es els/les professionals externs i els/les 
docents implicats sempre que ha estat necessari.
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