
MAC 20-21
Objectiu 3:

Estratègia:
Objectiu 
general

Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors
Valoracions / Propostes de millora

3.1.1.1. Revisar el Pla 
d'Acollida de Centre 
actual i fer una 
proposta participativa 
als equips docents 
dels diferents cicles.

1r trimestre Director
Cap d'estudis
Secretària i 
Coordinadora LIC

Documents / Actes S'han recollit les diferents activitats i actuacions que 
es feien cada cicle i les que es fan a nivell d'escola.

3.1.1.2 Recollir les 
propostes dels equips 
dels diferents cicles i 
consensuar-les.

2n trimestre Director
Cap d'estudis
Secretària

Documents / Actes No s'ha pogut consensuar el document elaborat. 
caldrà fer-ho el 1r trimestre del curs 21-22

3.1.1.3. Confeccionar 
el document definitiu i 
presentar-lo a Claustre 
i a Consell Escolar.

3r trimestre Director 
Cap d'estudis 
Secretària

Document No s'ha pogut elaborar ni presentar el document 
durant aquest curs. Caldrà fer-ho el 1r trimestre del 
curs 21-22

3.1.2.1. Elaborar el 
document, presentar-
lo al claustre i al 
Consell Escolar i fer-
ne difusió a les 
famílies.

Setembre de 
2020

Director 
Cap d'estudis 
Secretària

Document En sessions de Consell escolar es va presentar el 
document provisional el 22 de juliol, al qual se li va 
donar una versió actualitzada al 7 de setembre i es va 
presentar a les famílies.

   
   

  
   

  

Centre: Escola Les Aigües
Millorar l'organització i la gestió del centre

3.1. Revisió de documents de centre

3.1.1 Actualitzar el 
Pla d'Acollida de 
Centre



3.1.2.2. Revisar i 
actualitzar el 
document en funció de 
l'evolució de la 
pandèmia i dels canvis 
de normativa que 
puguin fer els 
Departaments 
d'Educació i de Salut

Tot el curs Director 
Cap d'estudis 
Secretària

Document

A mesura que apreixien o es modificaven les 
normatives es va anar fent adaptacions: El 26 
d'octubre s'hi va incloure el protocol de passació de 
proves PCR a l'escola, la concreció de els activitats 
extraaescolars, els menús per temportar-se i la 
introducció de pufificadors per millorar la ventilació i la 
qualitat de l'aire. El 23 de novembre es va regular 
l'entrada a l'escola de persones externes (famílies i 
personal extern) i es van reduir les quarantenes a 10 
dies. El 28 de gener es va introduir l'organització de 
les jornades de portes obertes i el procés de 
preinscripció. De cara al curs vinent es contempla la 
mateixa organització per elaborar el pla d'acció.

3.1.2 Elaborar i 
actualitzar el Pla 
d'Organització del 
curs 20-21 adaptat 
a la covid-19
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