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1. ASPECTES ORGANITZATIUS I DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

 

1.1. Concreció de funcions en l’organització general del centre 
 

1.1.1 Òrgans de govern 
 

 COMPOSICIÓ ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

 
EQ

U
IP

 
D

IR
EC

TI
U

 

 

 
● DIRECTORA 
● CAP D’ESTUDIS 
● SECRETÀRIA 

 
o Relacions externes: famílies, altres centres, 

Ajuntament, institucions i serveis...) 
o Gestió 
o Coordinació de tasques pedagògiques 

 

C
LA

U
ST

R
E 

D
E 

M
ES

TR
ES

 

 
 

● MESTRES 

 
o Coordinació en les programacions 
o Metodologia... 

 

C
O

N
SE

LL
 

ES
C

O
LA

R
 

 
● 4 REPRESENTANTS DEL 

SECTOR FAMÍLIES 
● 1 REPRESENTANT AFA 
● 5 REPRESENTANTS DEL 

SECTOR MESTRES 
● REPRESENTANT DEL 

SECTOR PAS  
● REPRESENTANT DE 

L’AJUNTAMENT,  
● DIRECTORA  
● CAP D’ESTUDIS 
● SECRETÀRIA 

 

 
o Màxim òrgan de govern del centre. 
o És informat de la PGA (aquest mateix 

document) 
o És informat de la MAC (Memòria Anual de 

Centre) 
o És informat del PEC (Projecte Educatiu de 

Centre) 
o És informat de les NOFC (Normes 

d’Organització i Funcionament de Centre) 
o Aprova el pressupost i la liquidació. 
o Comissions: convivència, menjador, 

econòmica. i coeducació.  

 

MEMBRES DE L’EQUIP DIRECTIU MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR 
DIRECTORA Marta Ayora Martin 

Representants de 
famílies 

 
 
Meritxell Batlle Carbonell 
Amanda Gallego 
Santacana 
Elisenda Ruiz Utrera 
 
 

CAP 
D’ESTUDIS 

MªJosé López 
Camarasa 

SECRETÀRIA Roser Pascual Serra 
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Representants de 
mestres 

 
3 persones pendents de 
renovar 
Tania Escorihuela 
Navarro 
Raquel Boronat Bonet 
 

Representant PAS Pepi Solé Romero 

Representant 
ajuntament 

Neus Hernández 

Representant AFA MªRosa Jansana 

Equip directiu 

Marta Ayora Martín 

MªJosé López Camarasa 

Roser Pascual Serra 

 
 

MEMBRES CLAUSTRE DE MESTRES 
COMUNITAT DE PETITS: P3 i P4 

CP1 Neus Ràfols Solans 

CP2 Gemma Casas Galimany 

CP 3 Carolina Muro Raurich/ Àlex Casanova Peña 

SUPORT Marta Garriga (vetllador) i Montserrat Suñe Saigi (TEI) 

COMUNITAT DE MITJANS: P5 i 1r 

CM 1  Irene Vallès Olivares 

CM2 Raquel Ros Campos 

CM3 Míriam Carrasco Ruíz 

MÚSICA Marta Ayora Martín 

ANGLÈS Roser Pascual Serra 

E.F Tutores 

SUPORT Roser Pascual Serra 

COMUNIAT DE GRANS: 2n i 3r 

CG 1 Patrícia Salguero Flix 

CG 2 MªJosé Huertas Gandía 

CG 3 Tania Escorihuela Navarro/ Àlex Casanova Peña 

MÚSICA Marta Ayora Martín 

ANGLÈS Patrícia Salguero Flix 

E.F MªJosé López Camarasa 

SUPORT  Marta Ayora Martín 

COMUNIAT DE SÈNIORS: 4rt i 5è 

CS 1 Lourdes Massana Vallès 

CS 2 Marina Pac Font 

CS 3 Raquel Boronat Bonet 
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ANGLÈS Marina Pac 

MÚSICA Marta Ayora  Martín 

E.F MªJosé López Camarasa 

SUPORT Roser Pascual Serra 

SISÈ 

6èA Núria Armesto Portillo 

6èB Rubén Rodríguez López 

E.F MªJosé López Camarasa 

ANGLÈS Raquel Boronat Bonet 

MÚSICA Núria Armesto Portillo 

SUPORT MªJosé López Camarasa 

  

1.1.2. Òrgans de coordinació  
 

Coordinadora de Riscos Laborals Raquel Boronat Bonet 

 
Revisar i actualitzar plànols de l’escola. Revisar i fer difusió del pla d’Evacuació. 
Planificar i valorar el simulacre d’emergència. Vetllar per la salut de tots els 
membres de la comunitat educativa 
 

Coordinador TIC Àlex Casanova Peña 

 
Optimitzar els recursos multimèdia del centre. Avisar de les avaries al GEPSE. 
Informar als mestres de les novetats i programes que cregui interessants.  
 

Equip de coordinació 

Equip directiu i coordinadores de cicle 
(Irene Vallés Olivares, Gemma Casas 
Galimany, Marina Pac Font i Tania 

Escorihuela Navarro ) 

Impulsar els projectes del centre. 
Coordinar totes les activitats de l’alumnat 
Recollir propostes del professorat  
Fer el seguiment de la PGA 
Vetllar per la cohesió dels diferents equips de cicle. 

 

1.1.3. PAS 
 
L’horari, representants i funcions del PAS són: 
 

Administrativa Magda Arrufat Albi 

 
dilluns, dimecres de 
8:45 a 14:15 i de 
14:45 a 17h  i 
divendres alterns de 

La gestió administrativa dels processos de preinscripció i 
matriculació d’alumnes.  
La gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres 
d’escolaritat, historials acadèmics, expedients acadèmics, 
títols, beques i ajuts, certificacions, diligències...  
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8:45 a 15.15.  La gestió administrativa i la tramitació dels assumptes propis 
del centre.  

Conserge Pepi Solé Romero 

 
De dilluns a 
divendres de  8:30h  
a 13:30h i de 14:45a 
17h. 

Vigilar les instal·lacions del centre. 
Controlar els accessos i rebre les persones que accedeixen al 
centre.  
Custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions del 
centre. 
Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores 
i similars.  
Donar suport al funcionament i a l’estructura del centre 

Vetlladora Marta Garriga 

de dilluns a 
divendres 
20h. setmanals 

Atendre les necessitats dels alumnes AeB (5è), I.G (5è), E.N 
(5è), D.S (P3), A.S (P3), D.Ch (P3) i afavorir el procés inclusiu. 

Tècnica d’Educació 
Infantil (TEI) 

Montserrat Suñé Saigí 

de dilluns a 
divendres  
37,5 h. setmanals 

Atendre les necessitats dels alumnes de P3 i afavorir el 
procés inclusiu. Oferir suport durant l’estona de menjador i 
col·laborar en les tasques d’elaboració de material a l’equip 
d’Educació Infantil. 

 
 

1.1.4. Altre personal del centre 
 

Logopeda Laia Canyellas 

 
dilluns i dimecres de 
11:30-12:30 

 
Fer treball logopèdia als infants H.H., Y.H. i AelB, 
coordinar-se amb altres serveis externs, la família i la 
tutoria. 
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2. HORARI GENERAL DE LES ACTIVITATS DEL CENTRE, DE 
L’ALUMNAT I DEL PROFESSORAT  

 

2.1. Horari temps escolar 

 

COMUNITAT DE PETITS 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 

9- 9:30 

Lectura 

(1 dia es fa anticipació/ repàs del conte de l’Hora del conte) 

Cercle restauratiu amb una pregunta curta/ Rutines 

9:30- 10:30 Estacions i treball individual amb safates (llengües, matemàtiques, 
medi) 

Psicomotricitat 

10:30- 11 Esmorzar i pati 

 

11- 12.30 
 Ambients d’aprenentatge. Aula Aula  

15- 16:30 
Hora del conte 

Jocs 
matemàtics 

Música 
Psicomotricit

tat 
Tutoria 

 

COMUNITAT DE MITJANS 

              DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 

8:55- 9:30 

Lectura   Hora del conte  

Cercle restauratiu (*cercle restauratiu sobre el conte)/ Rutines/ Number Talks 

9:30- 11 Estacions de treball: llengua i matemàtiques 

11- 11:30 Esmorzar/ Pati 

11.30- 12.30  Psicomotricitat  Psicomotricitat Medi Anglès Medi 

15-16:30 Ambients Música Tutoria 
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COMUNITAT DE GRANS 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9- 9:30 Cercle restauratiu amb una pregunta curta/ Rutines 

9:30- 10:30 Estacions i treball individual amb safates (llengües, matemàtiques, medi) 

10:30- 11 Esmorzar i pati 

11-11.30 

NUMBER TALKS 

30’LECTURA: 
Lectura en veu 

alta 
(alumne/a)  

30’LECTURA: Hora del conte 
(mestre)* 

11.30- 12.30 
Medi Anglès Medi 

Comprensió 
lectora  

E.Física 

15- 16:30 Ambients: Science (+hort), Speaking, Musicart Anglès Tutoria 

 

COMUNITAT DE SÈNIORS 

              DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 

9- 9:40 

Lectura individual Lectura en veu 
alta (alumne/a) 

Vocabu- 

lari 

Hora del conte  

Cercle restauratiu (*cercle restauratiu sobre el conte)/ Rutines/ Number Talks 

9:40- 11 Estacions de treball: llengua i matemàtiques 

11- 11:30 Esmorzar/ Pati 

11.30- 12.30  Ambients: Guitarres (5è), art (4rt), cooking (speaking 
in english) i Musicart 

Comprensió 
lectora  

Medi 

15-16:30 Anglès  Tallers de 
comprensió 

lectora 

Medi Ed. Física Tutoria 
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SISÈ 

              DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 

9- 9:40 

Lectura individual Lectura en veu 
alta 

(alumne/a) 

Vocabu- 

lari 

Hora del conte  

Cercle restauratiu (*cercle restauratiu sobre el conte)/ Rutines/ Number talks 

9:40- 11 Estacions de treball: llengua i matemàtiques 

11- 11:30 Esmorzar/ Pati 

11.30- 12.30  Anglès Anglès Comprensió 
lectora 

Plàstica Competències 
bàsiques  

15-16:30 Música Educació física  Medi  Medi Tutoria 

 
 
Els horaris dels mestres i dels alumnes estan les dades anuals.  
 

2.2 Horari d’exclusiva dels mestres 
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Treball personal Grups de treball 
Atenció a les 

famílies 
Reunió cicle Reunió claustre 

*A causa de la COVID-19 les reunions seran majoritàriament telemàtiques.  

 

2.3. Calendari escolar 
 

HORARI HABITUAL 

Del 13 de setembre al 3 de juny 
 

Matí de 9 a 12:30 h.  I  tarda de 15 a 16:30h  
 

JORNADA INTENSIVA 

                                                               
Del 6 al 22 de juny 

 

 
Matí de 9 a 13:00h. 

21 desembre 2021 Matí de 9 a 13:00h 
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2.4. Dies lliure disposició 
 

11 d’octubre 

7 de desembre 

28 de febrer 

18 de març 

20 de maig 

 

2.5. Regulació interna substitució del professorat 
 
S’ha establert un torn de guàrdies per les substitucions de curta durada. 
Sempre que un mestre ha de fer una substitució es deixa de fer un desdoblament o suport 
a un grup d’alumnes. 
 

 DLL. DM. DC. DJ. DV. 

9
:0

0
- 

1
0

:3
0

 

MªJOSE, ROSER i MARTA 

1
0

:3
0

- 

1
1

:0
0

 TÀNIA, PATRÍCIA, 

GEMMA 
TÀNIA, GEMMA PATRÍCIA, NEUS 

PATRÍCIA, 

GEMMA 

PATRÍCIA, 

NEUS, GEMMA 

1
1:

0
0

- 
1

1
:3

0
 

TÀNIA, RAQUEL, 

RACHEL 

TÀNIA, NÚRIA, 

RACHEL, 

MÍRIAM, 

MARINA, IRENE 

NÚRIA, 

RAQUEL, 

MARINA, IRENE, 

RUBÉN, 

MªJOSÉ, 

MARTA 

NÚRIA, 

RAQUEL, 

MARINA, IRENE, 

RUBÉN, 

MªJOSÉ, 

MARTA 

RUBÉN, 

ESTÍBALIZ, 

RACHEL, 

LOURDES, 

MªJOSÉ, 

MARTA 

1
1:

30
- 

 

1
2:

30
 

IRENE MÍRIAM 

RAQUEL, 

MªJOSE H, 

NÚRIA , 

CAROLINA 

RUBÉN, 

LOURDES 
MºJOSE H 

1
5:

00
-1

6
:3

0
 

ROSER ROSER ROSER 
ROSER 

MARTA 

ROSER 

MARTA 

MªJOSÉ 
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3. SORTIDES/VISITES ESCOLARS 

 
Aquest curs farem colònies , sortides d’un dia i algunes sortides dintre el municipi. 
La relació màxima d'alumnes/mestres o acompanyants per a les sortides ha de ser la 
següent:  

● Segon cicle d'educació infantil, 10/1 
● Cicle inicial d'educació primària, 15/1 

● Cicle mitjà d'educació primària, 15/1 

● Cicle superior d'educació primària, 20/1.  

En cas que les activitats s’allarguin més d'un dia, les relacions màximes alumnes/mestres o 

acompanyants són de:  

● Segon cicle d'educació infantil, 8/1; 

● Cicle inicial d'educació primària, 12/1 

● Cicle mitjà d'educació primària, 12/1 

● Cicle superior d'educació primària, 18/1.  

DATA CURS LLOC PREU 

13,14 i 15 
d’otubre 

P5 a 6è Casa de colònies la Ruca 150 € 

5 de novembre P3 I P4 Món la Bassa  18€ 

25 de març P3 I P4 Parc de les Olors 15€ 

27 de maig P3 i P4 Museu del Ferrocaril 15€ 

A determinar P5 i 1r Cosmocaixa 13€ 

A determinar P5 i 1r Escola de Natura Cuabarrada 18€ 

4 d’abril 2n i 3r Circ Copons 20€ 

27 d’abril 2n i 3r Museu Pau Casals 18€ 

14 de gener  4t, 5è i 6è Palau de la música i parlament  18€ 

A determinar  4t, 5è Amfiteatre romà a Tarragona 15€ 

A determinar 6è Sortida final d’etapa 30€ 

 

3.1 Projecte Arrela’t 
 

L’escola compta amb un projecte elaborat pel claustre on s’ha seleccionat un seguit de 

sortides i visites escolars que permeten apropar i conèixer l’entorn dels infants. S’han 

seqüenciat per les diferents comunitats, segons l’adequació a cada edat,  i en dos anys (A i 

B) de tal manera que l’any on es fan colònies, aquestes tinguin un cost molt baix o zero, i 

l’any que no n’hi ha, aquestes tinguin un cost més elevat. Enguany però també es faran les 

colònies que es van haver de suspendre el 2019 per causa de la covid-19, així que es faran 

les sortides programades d’un dia (al segon i tercer trimestre) i les colònies (al primer 

trimestre). 
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Aquest projecte es materialitza al document “Arrela’t al poble”, on s’està elaborant i 

modificant de manera periòdica les propostes de millora i valoracions realitzades pels 

mestres. Aquest document inclou: objectiu de la sortida, contacte amb el responsable de 

l’espai/lloc a visitar, les activitats que s’hi poden fer, el preu de la sortida i el moment 

adient per fer-la.  

4. ACTIVITATS ESCOLARS COMPLEMENTÀRIES 

 

4.1. Activitats de col·laboració amb la biblioteca municipal 
 
Per tal de fomentar l’hàbit lector i l’ús de les biblioteques públiques, la biblioteca del poble 
col·labora amb l’escola aportant “les maletes viatgeres” que els alumnes s'emporten a casa 
durant una setmana. Aquesta activitat segueix posposada fins que la situació sanitària ho 
permeti. També s’han programat activitats per anar a la biblioteca del poble per tots els 
cursos. Aquestes activitats són: 

GRUPS ACTIVITAT DIA QUÈ FAREM HORA 

CP1 

Llegim plegats 
 

dimarts 2-nov 

Contes 
 

10:15 a 
11:00 

CP2 dimarts 9 nov 

CP3 dimarts-16 nov 

CM1 

Formació 

dimarts 23 nov 

Gènius. Normes i sala infantil CM2 dimarts 30-nov 

CM3 dimarts 30 nov 

CG1 

Formació 

divendres 3-des 

Parc del Foix CG2 divendres 10-des 

CG3 dimecres 1 des 

CS1 

Formació 
 

dimecres 16 des 

Biblioteca Virtual amb Gènius. 
Normes i sala infantil 

CS2 dijous 17 des 

CS3 dimecres 16 des 

6è A 

Formació 

divendres 17-dic 
15:15 a 
16:00 

Biblioteca Virtual amb Gènius. 
Normes i sala infantil 6é B divendres 17-dic 

10:15 a 
11:00 
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Està programat exposar els tallers artístics realitzats el primer i tercer trimestre a la sala 
d’exposicions de la biblioteca. 

4.2.  Activitats extraescolars 
 

A l’escola es realitzen extraescolars organitzades per l’ajuntament Escola esportiva) i per 
l’AFA de l’escola. Es programen en funció de la demanda de les famílies.  
Les extraescolars de l’ajuntament són: psicomotricitat (P4 i P5), iniciació a l’esport (1r i 2n), 
mini bàsquet (benjamí) i let’s dance (benjamí i aleví).   
Les extraescolars de l’AFA són: 
 

ROBOTIX DIMECRES DE 16.30 a 17.45 3r-6è 

CIRC DIMARTS de 16:30 a 18:00 1r-6è 

ANGLÈS 
DIMECRES de 14:00 a 15:00 

DIJOUS de 16:30 a 17:45 
 

1r-3r 
P3-P5 

ART DIMARTS 16:30-18:00 P3- 1r 
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5. CALENDARI DE REUNIONS I ENTREVISTES AMB LES FAMÍLIES 

 
Durant el mes de setembre se celebren reunions informatives amb les famílies per nivells; 
el calendari de les reunions és el següent: 
 

COMUNITAT DE PETITS 14 de setembre 

COMUNITAT DE MITJANS 28 de setembre 

COMUNITAT DE GRANS 22 de setembre 

COMUNITAT DE SENIORS 23 de setembre 

SISÈ 27 de setembre 

 
El dia 7 de setembre  a les 17.00h es va realitzar una reunió general de famílies d’inici de 
curs, retransmesa pel canal de YouTube. També es va penjar un document de resum a la 
web de l’escola. 
Les tutores tenen dins l’horari 1 hora per atendre les famílies.  
Al segon trimestre es realitza una entrevista amb més profunditat, on s’analitzen aquells 
aspectes més rellevants de l’alumne tant a nivell acadèmic com social. Aquesta entrevista 
segueix un guió acordat pel claustre. 
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6. AVALUACIÓ DELS ALUMNES 

 
L’avaluació dels alumnes es regeix per l’ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual 
es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en 
l'educació primària. 
 
El procés d’avaluació en el nostre centre es basa en la realització de proves (orals, escrites, 
presentacions…) que cada tutora estableix segons el tipus d’objectiu a avaluar i garantint 
que l’avaluació sigui formativa, qualitativa, autèntica, objectiva, col·legiada, competencial, 
transversal i equitativa.  
Aquestes proves es realitzen en diferents moments del procés d’ensenyament i 
aprenentatge. 
 
El procés d’avaluació al nostre centre queda resumida en les següents graelles: proves 
inicials i finals de curs, carpeta d’aprenentatge i graelles de mínims. 
 
 

PROVES INICIALS I FINALS 

Les proves ens serveixen per fer una avaluació objectiva dels alumnes i seguir-ne els 
seus progressos. És important recordar que no ens basem només en els resultats de les 

proves per a fer l’avaluació. En el quadre adjunt es descriuen el tipus de proves  i la 
seva temporització.  

 

 1r T. 2n T. 3r T. 

COMPRENSIÓ 

LECTORA 

CP’s i CM’s 
Prova lectura 

P4/P5/1r  
- 

Prova lectura 

P3/P4/P5/1r 

CG’s, CS’s i 

6è. 

Prova Comprensió 

Lectora PCL 
- 

Prova Comprensió 

Lectora 

ESCRIPTURA 
CM’s, Cg’s, 

CS’s i 6è 
Evidències carpeta d’aprenentatge 

MATES 
INFANTIL - -   Prova mates 

PRIMÀRIA Activitats d’avaluació 
inicial 

- Prova mates 

 
Es fan les proves d’avaluació PACBAL d’alguns alumnes concrets que requereixen un 
seguiment més exhaustiu del procés d’aprenentatge de la lectoescriptura. 
A més a més, es fa un recull d’evidències de l’alumne en el carpeta d’aprenentatge a tots 
els nivells des de 1r fins a 6è. Aquest instrument ens permet tenir diferents elements per a 
l’avaluació tant per part de l’alumne (autoavaluació) com del mestre. Aquesta carpeta 
s’utilitza a les sessions de tutoria per compartir objectius amb l’alumnat i que aquest sigui 
coneixedor del seu propi progrés.  
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S’ha elaborat un índex que indica quines evidències han de recollir els mestres en els 
portafolis de l’alumne. 
 

CARPETA D’APRENENTATGE 

Al llarg del curs es fa un recull d’evidències de l’alumne a la CARPETA 
D’APRENENTATGE. Ens permet tenir diferents elements per a l’avaluació, tant per part 
de l’alumne (autoavaluació) com del mestre i es  mostrarà a les famílies a la reunió del 
segon trimestre. Les evidències que ha de recollir la carpeta d’aprenentatge han d’anar 
acompanyades d’una reflexió per part de l’alumne i queden descrites a la taula següent:  

 Primer  

trimestre 

Segon 

 trimestre 

Tercer  

trimestre 

ESCRIPTURA 

 

PRIMÀRIA 

2n.  a  6è. 

2 evidències: 

1 text final de la tipologia textual treballada i 1 text 

lliure 

S’ha de combinar textos en català i castellà 

PROJECTES PRIMÀRIA 

Què he après?  

Cada vegada que s’acaba un projecte i rúbrica 

d’avaluació ( a primer ho escriu el mestre i a partir de 

segon l’alumne) 

MATES PRIMÀRIA 
 

Una tasca dels racons  
 

 
Els objectius que la mestra estableix per treballar i avaluar es basen en una seqüenciació de 

continguts a treballar a cada curs que està acordada en claustre i basada en els elements 

del currículum vigent. 

GRAELLES DE MÍNIMS 

Per avaluar els progressos dels alumnes l’equip docent segueix unes graelles de mínims.  
Aquestes graelles contenen molta informació de cada nen/a, de cada trimestre i de 
cada àrea al llarg de tot un cicle. Així doncs, no tan sols dóna informació del moment on 
es troba l’alumne, sinó també del seu progrés. 
Les graelles de mínims de cada alumne es guarden a la Carpeta de promoció. 

 
Es realitzen tres juntes d’avaluació on es valorarà la progressió dels alumnes tant pel que fa 
referència als aspectes que tenen a veure en la personalitat com en les diferents àrees 
d’aprenentatge. És moment també de reflexió conjunta sobre la pràctica docent i de treball 
en equip a l’hora de cercar propostes de millora. 
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DOCUMENTS DE LA JUNTA D’AVALUACIÓ 

INFANTIL 

PRIMER TRIMESTRE 
SEGON 

TRIMESTRE 
TERCER TRIMESTRE 

Acta sessió d’avaluació per cursos  
(una còpia a direcció i l’altra a la carpeta de promoció) 

Resultats prova lectura i 
escriptura (graella) 

(una còpia a direcció i l’altra a la 
carpeta de promoció) 

Resultats prova lectura i escriptura ( 
graella) 

(una còpia a direcció i l’altra a la carpeta de 
promoció) 

 

Resultats prova de 
mates 

(una còpia a direcció i l’altra a 
la carpeta de promoció) 

Graella-resum (direcció) 

PRIMÀRIA 

Acta sessió d’avaluació per cursos Esfer@ 
(una còpia a direcció i l’altra a la carpeta de promoció) 

Resultats de la prova comprensió lectora  (graella) 
(una còpia a direcció i l’altra a la carpeta de promoció) 

Resultats prova de mates 
(una còpia a direcció i l’altra a la carpeta de promoció) 

Llençol de notes 
(direcció) 
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DATES JUNTES D’AVALUACIÓ 

 1r T. 2n T. 3r.T 

COMUNITAT DE 
PETITS 

29/11  

6/6 

COMUNITAT DE 
MITJANS 

30/11 

28/3 7/6 

COMUNITAT DE 
GRANS 

1/12 

29/3 

8/6 

COMUNITAT 
SÈNIORS 

 
2/12 

30/3 

9/6 

6ès 3/12 
31/3 

10/6 

 
 
Els informes es lliuraran en paper o via correu electrònic: 

- 1r trimestre: 22 de desembre  

- 2n trimestre: Entrevista amb la família (full de la família, model d’entrevista 

específic, graelles de mínims, carpeta d’aprenentatge i altres evidències). La data 

s’acorda amb la família. 

- 3r trimestre: 22 de juny 
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7. RELACIONS EXTERNES AL CENTRE PREVISTES EN REFERÈNCIA A 
COL·LABORACIONS, SERVEIS EDUCATIUS I SIMILARS  

 

7.1. EAP 
 

L’escola rep el suport de la psicopedagoga de l’EAP quatre dimecres al mes. 
Totes les funcions que es duran a terme juntament amb l’EAP estan adjuntes al Pla 
d’Actuació al annex 1. 
 

 RECONEGUTS PENDENTS 

NESE 10 8 

NEE 7 1 

NESE SSCD 39 7 

 

7.2. SERVEIS SOCIALS 
 
L’escola té reunions periòdiques de la Comissió Social per establir línies conjuntes 
d’actuació amb l’assistent social de l’Ajuntament. Les reunions amb serveis socials són 
trimestrals i sempre que sigui necessari i amb els altres centres en funció de les necessitats. 
La coordinació entre equip directiu i serveis socials  també existeix quan es detecten 
situacions de canvi o risc en alumnes.   
 
Actualment es fa el seguiment de 41 infants. 
 

7.3. AJUNTAMENT 
 
L’escola té reunions amb la regidora d’Educació de l’Ajuntament per tractar temes diversos 
i en funció de les necessitats del centre. 

 
7.3.1 Psicologia infantil 
 
L’Ajuntament ofereix un servei de psicologia pels infants del municipi. Actualment atendrà 
a 3 alumnes de l’escola i hi ha 6 alumnes en llista d’espera (s’ha lliurat la demanda després 
de valorar-ho així a la comissió social) 

 
7.3.2 Corriol 
 
El Corriol és un servei municipal d’acció socioeducativa adreçat a nens i nenes de 5 a 12 
anys (educació primària) amb dificultats socials, escolars i/o familiars. 
Els seus objectius són: 

● Millorar la qualitat socioescolar dels infants que hi participen 
● Millorar la integració dels infants al municipi 
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● Potenciar el desenvolupament d’habilitats socials 
● Perfeccionar les tècniques d’aprenentatge 
● Oferir ajuda a les famílies per poder realitzar les funcions parentals 

Aquest curs es reprenen les dues sessions habituals de corriol. En ell, es fan els deures, es 
treballa amb els infants per millorar la seva autoestima, la seves habilitats socials i les 
relacions amb l’entorn i l’escola. Aquest treball es fa conjuntament amb la família, l’escola i 
els Serveis Socials municipals en algunes ocasions.  
 
El grup dels petits (1r- 3r) tenen un horari de 16:30 a 19 dimarts i dijous i el de grans (4rt-
6è) de 16:30 a 19:30 dilluns i dimecres. 
El grup d’alumnes rep aquest suport durant dos anys. En total aquest curs  s’han lliurat  11 
sol·licituds . Han estat acceptats 7. 
 
 

7.3.3 Beques per l’adquisició de llibres i material didàctic 
 

Nombre d’alumnes becats 

25 alumnes 

 
 

7.4. CSMIJ I CDIAPE, EAIA i CREDA 
 
Els mestres de l’escola tenen reunions de coordinació i traspàs d’informació amb els 
professionals de EAIA,  CDIAPE i CSMIJ que atenen alumnes del nostre centre. 
Les dades actuals d’atenció per part dels serveis externs són: 

● 3 alumna són atesos pel CREDA a l’escola. Aquest curs s’han entregat quatre 
demandes. 

● 7 alumnes són atesos pel CDIAPE  
● 1 alumne fa l’escolarització compartida amb l’Espiga 
● 2 família té seguiment de DGAIA   
● 10 alumnes són atesos pel CSMIJ 

 

7.5 SERVEIS PRIVATS 
 
Els mestres de l’escola tenen reunions de coordinació i traspàs d’informació amb els 
professionals dels serveis privats on assisteixen els alumnes de l’escola, principalment 
aquests són Astrolabi i  Fem camí.  
Algunes derivacions a aquests serveis privats es financen amb els Ajuts per a alumnes amb 
necessitat específica de suport educatiu que ofereix el Ministeri d’Educació. Aquest curs 
s’han fet 14 sol·licituds. 
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8. SERVEIS ESCOLARS DEL CENTRE: SERVEI DE MENJADOR 

 
El servei de menjador s’ofereix a tots els alumnes de l’escola des de P3 fins a 6è. La franja 
horària és de 12:30 a 15:00 h. 
El menjador el gestiona l’empresa Serveis de Vallès (Campos Estela). 
El preu del menú és de 6,33 € pels alumnes fixes i 6,95 € pels alumnes esporàdics. 
 
 

NOMBRE D’ALUMNES AMB BECA DE MENJADOR 

Consell comarcal: 50 infants 
Ministeri d’educació: 8 infants 
Educo: 40 
Ajuntament: 7 

 
El nombre total d’usuaris és d’una mitjana de 95 i el 70% d’aquests alumnes són becats. 
 
Les famílies usuàries d’aquest servei compten amb una aplicació (App) de l’empresa per 
gestionar les absències, rebuts, incidències i altres qüestions personals. 
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10. ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT I DE 
PERFECCIONAMENT DEL PROFESSORAT 

 

ACTIVITAT MESTRES 

Seminari de directors/es 1 

Seminari secretaris/es 1 

Seminari de caps d’estudi 1 

Seminari d’anglès 1 

Formació PCL 2 

Formació en centre xarxa de comunitats d’aprenentatge 20 

Formació específica Esfera- Gestió econòmica 1 

Formació específica Esfera- Gestió Acadèmica 1 

Grup de treball d’estratègia digital del centre. 2 

Subxarxa Territorial de coordinació de cultura digital. 1 

Jornada violències masclistes als centres educatius. 2 

Projecte equitat educativa EDUCO 2 

Coordinació Municipal per la igualtat de gènere als centres educatius 1 

Seguretat i salut laboral.Prevenció de riscos laborals. Nivell bàsic 1 

Coordinadors de riscos laborals. 1 

Jornada d’educació matemàtica de l’APMCM 1 
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11. AFA 

Les membres de l’AFA són: 
 

Presidenta Meritxell Batlle Carbonell 

Tresorera Gemma Girona Girona 

Secretària Miriam Membrive Márquez 

Vocals 
Elisenda Ruiz Utrera, Monica Murillo Redondo, Vanesa Casas 
Mestres, M. Rosa Jansana Garcia, Federico Sanz. 

 
L’AFA i la direcció del centre es reuniran durant el curs tantes vegades com sigui necessari 
per tal d’establir espais de col·laboració entre les famílies i l’escola. 
L’assemblea de l’AFA ha decidit que els seus associats paguin una 
quota de 15€ per família. 
L’AFA organitza les activitats extraescolars i és l’encarregada de 
gestionar la venda de les equipacions corporatives de l’escola.  
Enguany des de l’AFA s’ha iniciat el projecte de comissions de l’escola 
Arrels. Les comissions estan pensades per ajudar al funcionament i al 
dia a dia de l’escola. Els familiars que vulguin s’apunten a la comissió 
que més els hi interessi a partir d’un formulari google. Les comissions 
que s’han creat són la de Fem escola ( creació i manteniment); 
comissió de menjador (control de l’empresa i necessitats del 
menjador);  comissió de comunicació (transparència del què es fa  i es deixa de fer a 
l’escola); comissió ens ajudem (crear una borsa de voluntariat); comissió de l’hort 
(dinamització i cura de l’espai de l’hort);  comissió de noves tecnologies ( manteniment 
bàsic dels equips informàtics); comissió de festes (organitzar les festes de tota la comunitat 
educativa), comissió de convivència. 
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12. MATERIAL DIDÀCTIC, LLIBRES DE LECTURA I FOTOCÒPIES 

Les famílies realitzen una aportació anual en concepte de material didàctic, llibres de 
lectura i fotocòpia, de 120€. 
 

P3 a 6è 
FOTOCÒPIES 40€ 

120€ 
QUOTA DE MATERIAL 80€ 
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 13. PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES I ELS ALUMNES 

 
El nostre centre aposta per fomentar la participació i implicació de tota la comunitat 
educativa. 
Des de fa cinc cursos s’ha creat la figura del/de la pare/mare delegat/ada. Els tutors i 
tutores de cada grup i l’equip directiu han donat rellevància a aquesta figura com a un dels 
elements dinamitzadors de la participació de les famílies al centre.  
El grup de mares delegades està força consolidat i es reuneix periòdicament amb l’equip 
directiu, les mares representants del Consell Escolar i les mares representants de l’AFA 
formant el CONSELL DE FAMÍLIES. 
Per impulsar la participació dels alumnes al centre (i per tant  fer-los partícips de la millora, 
funcionament i presa de decisions del centre) i aconseguir que els alumnes  s'impliquin 
especialment en temes que els afectin com són: zones d’esbarjo, conflictes d’aula, ús de 
material i espais comuns i organització de festes, creiem que és necessari crear en aquest 
moment, el delegat/ada de grup que representarà als seus companys als diferents àmbits 
de l’escola i especialment en l’assemblea de delegats/ades. 
Els delegats seran des de P3 a 6è i en l’elecció d’aquests es procurarà que no es repeteixin 
els mateixos infants per oferir l’oportunitat a altres infants. 
L’assemblea d’aula és el lloc idoni de participació dels nens a l’escola i és important 
potenciar l’autonomia dels alumnes en la presa de decisions d’una forma democràtica. 
L’assemblea d’aula escollirà el delegat de curs que serà el seu representant. 
Ser delegat/ada implica assistir a l’assemblea de delegats que es reunirà mensualment (o 
segons les necessitats del centre) i tindrà un moderador i un secretari que prendrà nota de 
tots els punts i acords presos. 
L’assemblea de delegats té dues tasques principals: ser la veu de l’alumnat i ser element 
actiu i decisiu al Centre.  
En el marc d’aquesta assemblea : 
 

● Es debatran  propostes d'activitats per als projectes de centre  
● Es proposaran solucions als temes d'aula que s'aportin a l'assemblea 
● Es faran propostes per a ser debatudes en les aules, on es prendran acords que 

seran portats a l'assemblea de nou, per arribar a acords finals entre tots 
● Es rebrà informació per part de l’equip Directiu sobre tots els temes que apareixen 

al centre, per a que informin als companys. 
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14. CONCRECIÓ ANUAL DE PROJECTES I PLANS DE CENTRE 

 
Tots els projectes i plans de centre estan descrits al PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) I 
A LES NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE (NOFC) 
 

DESCRIPCIÓ ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

EL PROJECTE DE LES COMUNITATS: Petits, mitjans, grans, 

sèniors i sisè 
ESCOLA 

PARTICIPACIÓ DEMOCRÀCIA: PARTICIPACIÓ DELS ALUMNES I 

LES FAMÍLIES A L’ESCOLA. 
TOTS ELS ALUMNES 

ENTRADA RELAXADA: 30’ de LECTURA (pla d’impuls de la 

lectura)  
ESCOLA 

ASSEMBLEES (aula, ambients, delegats/es...) ESCOLA 

TREBALL PER SAFATES P3 i P4 

TREBALL PER RACONS De P5 a SISÈ 

ESTACIONS D’APRENENTATGE: Llengua i matemàtiques De P5 a SISÈ 

ELS AMBIENTS D’APRENENTATGE ESCOLA (excepte 6è) 

MEDI: Caixa d’aprenentatge i de recerca ESCOLA 

TALLERS ARTÍSTICS ESCOLA 

ELS PROJECTES INTERDISCIPLINARS ESCOLA 

EL TREBALL DE LES MATEMÀTIQUES AMB MATERIAL 

MANIPULATIU I DE MANERA VIVENCIAL 
ESCOLA 

EL TREBALL DE LES MATEMÀTIQUES AMB PROBLEMES 

COMPETENCIALS  
CG’S, CS’S I 6È 

NUMBER TALKS ESCOLA 

JOCS MATEMÀTICS CP 

EL TREBALL DE LES LLENGÜES A LES ÀREES NO 

LINGÜÍSTIQUES 
ESCOLA 

EXPRESSIÓ ORAL: Protagonista de la setmana CP 

EXPRESSIÓ ORAL: Exposició dels projectes de medi ESCOLA 

RACÓ DE LA PAU ESCOLA 

ESCRIPTURA: Llibreta viatgera (CP), Petits escrits (CM i CG), 

Escriptura creativa (CS i 6è) 
ESCOLA 

ELS PROJECTES INTERDISCIPLINARS ESCOLA 
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15. OBJECTIUS DEL CURS 21/22 

MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS 

1. MILLORAR ELS RESULTATS DELS ALUMNES  
EN LES ÀREES DE LLENGUA CATALANA I CASTELLANA 

OBJECTIUS GENERALS DE L’ÀREA 

Consolidar el treball iniciat fa dos cursos de la comissió de llengua. 

Actualitzar els acords de llengua en el PEC. 

Aprofundir en el treball de la llengua a través de les estacions d’aprenentatge. 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS  

EN RELACIÓ AL TREBALL DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 

Arribar a acords per dur a terme un treball de la comprensió lectora a l’escola, centrant-
nos en el treball de la consciència fonològica a CP’s, l’aprenentatge de la lectoescriptura a 
CM’s i el treball de la comprensió lectora a CG’s, CS’s i sisè.  

Utilitzar les maletes de llengua prestades  pel CRP Alt Penedès que inclouen llibres de 
lectura que amplien el ventall de recursos de l’escola. 

Aprofundir en el treball de la comprensió lectora dels alumnes de CG’s, CS’s i sisè, 
realitzant una sessió setmanal per treballar textos de diferent tipologia. 

Crear un taller a la comunitat de seniors on es treballen específicament les estratègies de 
comprensió lectora per tal de millorar les diferents estratègies de lectura per poder 
respondre a preguntes literals, inferencials, crítiques… 

Potenciar l’hàbit lector i el gust per la lectura en els 30 minuts de lectura diària. 

Implementar els acords establerts el curs passat a la comissió de biblioteca per tal 
d’incentivar el gust per la lectura. 

Desplegar els acords del projecte engegat l’Hora del conte.  

Dinamitzar els arbres de lectura dels passadissos amb exposicions temàtiques temporals i 
decoracions. L’ús d’aquests llibres es fa durant els 30 minuts de lectura i altres moments 
de la jornada. 

Impulsar les biblioteques d’aula com a espai per a fomentar el gust per la lectura amb 
l’assessorament des dues persones encarregades del projecte (comissió de biblioteca). 

Treball de la comprensió lectora en les àrees no lingüístiques. 

Adaptar les propostes de l’ambient de llenguatges de CP’s i CM’s a la filosofia treballada a 
la formació feta el curs anterior “Aprenentatge de la lecto-escriptura de forma viva i 
activa”. 

EN RELACIÓ AL TREBALL DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 

Aprofundir en el treball de la llengua escrita en una sessió setmanal a través d’activitats 
proposades al document FET a CM’s i Ara escric a CG’s, CS’s i 6è en les sessions de treball 
per estacions. 

Potenciar el treball escrit a la Llibreta viatgera/ Petits escrits/ Escriptura creativa com a 
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mitjà per expressar-se de forma ordenada i coherent.  

Consolidar el treball de les normes ortogràfiques seqüenciades en els diferents cicles 
perquè els alumnes les tinguin en compte a l’hora d’elaborar textos. 

Ampliar el vocabulari a través de la realització d’un llibre de vocabulari individual de cada 
alumne i donant espais a l’horari per donar-li funcionalitat i consolidar-lo. 

Oferir propostes de diferents nivells d’expressió escrita a l’ambient de llenguatges (CP’s i 
CM’s).  

Incloure activitats d’escriptura individuals, per parelles i/o en petit grup, en el treball per 
projectes i/o caixes de recerca donant-los pautes d’avaluació. 

EN RELACIÓ AL TREBALL DE L’EXPRESSIÓ ORAL 

Vetllar per la millora de l’expressió oral durant les rotllanes (rutines, cercle restauratiu, 
ambients, delegats…) posant èmfasi a la coherència, estructuració, ús del català...  

Potenciar el treball d’expressió oral i de la consciència fonològica a CP’s i CM’s per tal 
d’establir una bona base per a l’aprenentatge de la lectura i l'escriptura. 

Potenciar l’expressió oral a l’ambient de joc simbòlic i construccions a CP’s i CM’s per fer 
especial incís en l’expressió oral: diàlegs de Role Play, instruccions amb vocabulari 
d’orientació espacial... 

Reforçar aquells alumnes que mostren dificultat en l’expressió oral a través de reforços 
dins l’aula durant les estones d’estacions d’aprenentatge. 

Exposar els projectes de medi mitjançant un congrés intern. Tota l’escola exposa allò 
treballat, però a CS’s i 6è la planificació és més exhaustiva seguint el mètode proposat a la 
formació Tenim la paraula. 

Reprendre el projecte de les maletes viatgeres de llengua, “RODAMOTS”, que inclouen 
activitats d’expressió oral on les famílies poden treballar amb els seus fills i filles. 

PEL QUE FA ALS SUPORTS DE LLENGUA ALS ALUMNES AMB DIFICULTATS 

Treballar a partir de primer  la consciència fonològica i  l’aprenentatge de la lectura i 
l’escriptura amb alumnes que presenten dificultats moderades amb el material FET a les 
estacions de treball. 

Reforçar els aprenentatges de la llengua que es duen a terme a l’aula d’alumnes NESE 
amb l’ajuda de la MEE. 

Focalitzar el suport a l’aula a aquells alumnes amb especials dificultats en llengua. 

Realitzar una diagnosi a nivell d’escola d’aquells alumnes que presenten dificultats per a 
assegurar-nos que rebin una atenció adequada. 

Atendre de manera individualitzada a un grup reduït d’alumnes que presenten dificultats 
en l’expressió oral. 

Traspassar a la tutoria dels resultats obtinguts en les proves d’avaluació PACBAL per tal de 
poder adaptar de manera més precisa el grau d’ajuda. 

PEL QUE FA ALS RESULTATS DELS ALUMNES 

Reflexionar i dialogar a partir dels resultats obtinguts  a les diferents proves que es 
passaran als alumnes al llarg del curs. Compartir amb el claustre els resultats per detectar 
els punts febles i fer propostes de millora.  

Avaluar als alumnes de P3-2n en el procés d’aprenentatge de la lectura per tal de conèixer 
en quina fase es troben i establir les mesures de reforç addient. 
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Avaluar els alumnes de 2n a 6è en la dimensió comprensió lectora, utilitzant les proves 
PCL, per constatar el grau d’assoliment dels continguts mínims i així poder ajustar les 
nostres propostes. 

RECURSOS 
RECURSOS 
HUMANS 

RESPONSABLES FASE D’IMPLEMENTACIÓ 

PEC 
Proves 
Pla de treball realitzat 
Programacions 
FET 
Ara escric 
Material i documents 
dels formacions 

Equip de 
mestres 
Assessores i 
formadores. 

Equip de mestres, 
coordinació i 
equip directiu 
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MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS 

2. MILLORAR ELS RESULTATS DELS ALUMNES A L’ÀREA  
D’ANGLÈS. 
MILLORAR LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA DELS INFANTS EN LLENGUA 
ANGLESA. ACONSEGUIR QUE SIGUIN PARLANTS COMPETENTS AMB UN 
PROGRESSIU DOMINI DE LA  MATEIXA, ESSENCIAL EN LA VIVÈNCIA DE 
LA CULTURA I L’OBERTURA AL MÓN. 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

Prioritzar les sessions d’anglès en l’elaboració dels horaris.  
El resum d’hores és el següent: 
● CM: 1hora 

● CG: 2  hora + ambient de cooking  4:30h (cada tres setmanes)  

● CS: 1:30 h.de sessió + ambient de cooking 3h. (cada tres setmanes)  

● SISÈ: 2h. de classe (dues sessions de 1:30) 

Potenciar el treball de la llengua anglesa mitjançant els racons a cada aula a les 
diferents comunitats (CS i sisè), on s’ofereixen activitats adequades als objectius 
plantejats d’aquells cursos i l’ampliació d’altres propostes amb el mateix material: 
activitats de reforç, aprofundiment  i ampliació per poder atendre la diversitat.  

Realitzar l’ambient de cooking en anglès per aprofundir en el treball d’aquesta llengua, 
seguint la filosofia AICLE.  

Realitzar tallers d’expressió oral: Speaking. Es faran Role Plays, representacions, 
explicacions i altres activitats d’expressió oral.  

Reprendre la maleta English bag. Maleta amb material d’anglès, organitzat com el dels 
racons perquè els alumnes el prenguin a casa de forma rotatòria (hi ha una bossa per 
cada grup) per poder ampliar les estones de treball d’aquesta llengua així com 
compartir amb les famílies allò après.  

Desplegar la programació transversal elaborada per  la comissió d’anglès el curs 
passat. 

Dinamitzar la llengua anglesa amb els recursos de l’aplicació KoalaText.  

Preservar les sessions d’anglès en el pla de substitucions.  

RECURSOS 
RECURSOS 
HUMANS 

RESPONSABLES 
FASE 

D’IMPLEMENTACIÓ 

PEC 
Proves C.B. 
Programacions 
 

Equip de mestres 
Grup de treball 
d’anglès. 

Equip de 
mestres 
d’anglès i equip 
directiu 
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MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS 

3. DONAR RESPOSTA A TOTS ELS ALUMNES AMB UN 
APRENENTATGE PERSONALITZAT PERQUÈ PUGUIN 
DESENVOLUPAR AL MÀXIM LES SEVES POTENCIALITATS 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

PEL QUE FA A L’ORGANITZACIÓ 

Reduir les ràtio dels alumnes a l’aula per tal d’atendre la diversitat de tots els infants:  
grups de les comunitats 

Promoure el treball individualitzat a través de les estacions (on es treballa en funció 
dels objectius plantejats amb cada alumne), els racons (amb propostes per diversos 
nivells), la proposta d’activitats obertes i flexibles a cada nivell, els ambients de treball 
(on escullen en funció del seu nivell o motivació) i un llarg etcètera, seguint el Disseny 
Universal d’aprenentatge (DUA).  

Oferir als alumnes amb més dificultats els suports necessaris: TEI , mestra de suport, 
mestra d’educació especial i  vetllador. 

Estructurar les sessions de tutoria amb els alumnes per acompanyar l’autoreflexió i 
valoració del comportament, esforç i aprenentatge (carpeta d’aprenentatge), i on 
s’estableixen acords i objectius personalitzats per la següent setmana.  

Sol·licitar la dotació del suport del SIEI al centre. 

PEL QUE FA ALS DOCUMENTS DE CENTRE I L’AVALUACIÓ 

Elaborar de forma prioritària a principi de curs els Plans Suport Individualitzats 
(reconeixement NESE) i les Adaptacions individualitzades (valoració de l’escola) dels 
alumnes per a  l’assoliment dels objectius, formular-ne les aspiracions i a donar 
evidència del seu aprenentatge i avaluar-lo, utilitzant els documents del centre: 
Adaptacions Individualitzades, Plans Individualitzats i Programació d’aula. Els PSI/AI 
seran compartits al Drive per facilitar que tots els mestres hi tinguin accés, tant per la 
seva lectura com per fer aportacions. 

Utilitzar les graelles de mínims (on es registra el grau d’assoliment dels continguts 
plantejats per al curs) les tasques realitzades a les sessions de consolidació dels 
aprenentatges (practico) i  la carpeta d’aprenentatge, també com a eina 
autoavaluativa, per l’avaluació dels alumnes. 

Completar la graella que recull tota la informació dels alumnes NESE NEE: dificultats, 
valoracions de centres externs, sol·licituds d’ajudes externes, mesures de suport... 

PEL QUE FA A L'ADAPTACIÓ DELS APRENENTATGES 

Proposar activitats amb diferents nivells de resolució adaptades a les necessitats dels 
alumnes. 

Potenciar l’aprenentatge autònom dels infants  a l’aula mitjançant les agrupacions en 
les  estacions de treball i la gradació de les tasques dels racons i les safates. 

Potenciar  l’aprenentatge entre iguals:  tant en el treball individual com en el col·lectiu. 
- A CP’s prioritzar el  treball individual i en algunes ocasions, en paral·lel. 

- A CM’s prioritzar el treball individual i en algunes ocasions en paral·lel, i 

introduir el treball en petit grup. 

- A CG’s, CS’s i 6è, potenciar el treball compartit de forma progressiva on cada 

vegada es requereixi més interacció i treball cooperatiu. 
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PEL QUE FA A LA FORMACIÓ DELS MESTRES 

Rebre l’assessorament  d’experts per a la intervenció a l’aula dels docents i estudi de 
determinats casos; CEEPSIRE i CRETDIC. 

Afavorir la codocència oferint modelatges a les aules; els mestres visiten les aules dels 
companys/es per tal de poder veure com es porten a terme accions concretes. 

Realitzar observacions dels mestres a les aules amb l’objectiu de  potenciar la millora 
en la tasca docent i acompanyar-los en el compliment dels acords de centre. 

RECURSOS 
RECURSOS 
HUMANS 

RESPONSABLES 
FASE 

D’IMPLEMENTACIÓ 

Documents del centre; 
graella mínims, carpeta 
d'aprenentat, graella 
sessions d’avaluació, 
graella pla treball 
racons, graella pla de 
treball ambients, 
document Adaptació 
Individualitzada, model 
Pla Suport 
Individualitzat, model 
programació d’aula. 
Activitats de formació 

Professorat 
Formació 
mestres 
Assessorament 
experts, 
CDIAPE, CSMIJ, 
EAP, CREDA,... 
TEI 
VETLLADOR 

Equip de 
mestres, equip 
de coordinació, 
equip directiu 
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MILLORAR  LA COHESIÓ SOCIAL  

4. MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL ESTABLINT ELS 
MECANISMES, ESPAIS I PROCEDIMENTS PER TAL DE 
MILLORAR LA PARTICIPACIÓ EN LA COMUNITAT 
EDUCATIVA I EN EL MUNICIPI 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

PEL QUE FA A LA RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

Realitzar activitats lúdiques compartides amb  tota la comunitat educativa. 

Dur a terme  jornades de treball de voluntaris per a desenvolupar petites tasques 
incloses en els projectes de centre. 

Engegar el projecte proposat per les famílies Comissions Mixtes. 

Promoure les reunions dels delegats de classe, AFA i consell escolar, consell de famílies  
amb l’equip directiu, com a eina de debat, intercanvi i recull de propostes. 

Consolidar el correu electrònic com a mitjà principal de comunicació família-escola.  

Promoure les visites al Facebook, web i blocs de l’escola. 

Utilitzar els grups de WhatsApp de classe per informar les famílies, seguint unes 
normes de convivència. 

Dinamitzar la participació de totes les famílies a l’escola: tallers, mitja hora de lectura, 
protagonista... Segons l’evolució sanitària. 

Acompanyar les famílies nouvingudes en la seva adaptació al centre mitjançant la 
figura del delegat mare/pare. 

Afavorir la participació de les famílies en les formacions/activitats relacionades amb 
l’àmbit educatiu i familiar. 
 

PEL QUE FA A LA RELACIÓ AMB L’ENTORN 

Participació en les activitats de la Biblioteca del municipi ( maleta viatgera, visita amb 
activitats, cerca d’informació, exposició artística...) i a la ludoteca 

Participació a esdeveniments organitzats per l’Ajuntament; concurs J. Guillaumes, 
concurs Sant Raimon de Penyafort , concurs dibuix Dia de la dona, visita al Tangram,  
realització d’activitats relacionades amb el Remeiart, .... 

Orientació a les famílies i l’alumnat en la realització d’activitats extraescolars de 
l’entorn. 

Consolidar i desplegar el projecte Arrela’t al poble. 

Participació en revistes i diaris del poble i la comarca: 3 de 8, secció pom de dalt i 
Nosaltres. 

Coordinació amb els equips directius del municipi. 

Oferir el centre per a la realització d’activitats municipals. 

Promoure jornades de portes obertes per a famílies. 

Participar en  la taula educativa i d’aquelles propostes que surtin. 

Potenciar la relació amb l’entorn mitjançant les caixes de recerca, les tutories, festes 
tradicionals... 

PEL QUE FA A LA RELACIÓ AMB ELS ALUMNES 

Incentivar la participació dels alumnes en les activitats del municipi. 
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RECURSOS 
RECURSOS 
HUMANS 

RESPONSABLES FASE D’IMPLEMENTACIÓ 

Pla d’acollida 
Pla d’acció 
tutorial 
Arrela’t al poble 
planificar 
jornades de 
formació, 
lúdiques, de 
treball amb les 
famílies. 

Equip de 
mestres  
Formadors 
Voluntariat 
Delegats/es 
 

Equip de 
mestres, equip 
de coordinació, 
equip directiu 
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16. AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS PROPOSATS 

L’avaluació dels objectius proposats es recolliran a la Memòria Anual de Centre. 

OBJECTIUS 1 i 2:  MILLORAR ELS RESULTATS DELS ALUMNES EN LES ÀREES DE 
LLENGUA CATALANA, CASTELLANA I ANGLÈS. 

INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

INDICADORS DE PROGRÉS 

MITJANA DELS 
DARRERS TRES 

CURSOS (excepte  
curs 19-20) 

MILLORA 

 
 

PROVES DE 
COMPETÈNCIES 

BÀSIQUES 

Resultats 
competència 
lingüística: 
llengua catalana 

Global 
(68,2+64,7+93,8) 

75,5% 
=/> 75% 

Comprensió 
lectora 

(78,3+70,6+87,6) 
78,8% 

=/> 75% 

Expressió 
escrita 

(82,6+76,5+87,6) 
80,3% 

=/> 80% 

Resultats 
competència 
lingüística: 
llengua 
castellana 

Global 
(65,2+55,6+75,1) 

65,3% 
=/> 70% 

Comprensió 
lectora 

(69,6+72,2+93,7) 
78,5% 

=/> 75% 

Expressió 
escrita 

(69,6+66,7+75) 
70,4% 

=/> 75% 

Resultats competència lingüística: 
llengua anglesa global 

(60,9+76,5+81,3) 
72,9 

=/> 70% 
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OBJECTIU 3: DONAR RESPOSTA A TOTS ELS ALUMNES AMB UN APRENENTATGE 
PERSONALITZAT PERQUÈ PUGUIN DESENVOLUPAR AL MÀXIM LES SEVES 

POTENCIALITATS 

INDICADORS DE PROCÉS 
INSTRUMENT 
D’AVALUACIÓ 

Grau de satisfacció de les tutores sobre l’eficiència dels suports a 
l’aula. 

Qüestionari 

Número de sessions de tutoria realitzades seguint l’estructuració 
acordada. 

Registre de dades 

Nombre de sessions CAD per revisar la graella resum d’alumnes 
NESE i dificultats d’aprenentatge. 

Registre de dades 

Número d’actes revisades i buidades dels resultats de les graelles 
de mínims. 

Registre de dades 

Número d’assistències als cicles per fer un seguiment de les 
tasques i agrupacions realitzades a les estacions de treball. 

Registre de dades 

Grau de satisfacció dels mestres de les formacions CEEPSIRE i 
CRETDIC. 

Qüestionari  

Número de PSI, AI i programacions d’aula revisades.  Registre de dades 

Grau de satisfacció del treball a les estacions per fer el seguiment 
dels aprenentatges dels infants. 

Qüestionari 

Valoració dels alumnes de la sessió de tutoria com a instrument 
d’avaluació dels progressos dels alumnes tant per part del mestres 
com dels propis infants. 

Qüestionari  

 

OBJECTIU 4:  MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL ESTABLINT ELS MECANISMES, ESPAIS I 
PROCEDIMENTS PER TAL DE MILLORAR LA PARTICIPACIÓ EN LA COMUNITAT 
EDUCATIVA I EN EL MUNICIPI 

INDICADORS DE PROCÉS 
INSTRUMENT 
D’AVALUACIÓ 

Nombre de famílies participants a les activitats lúdiques Registre de dades 

Nombre de famílies que participen en les tasques incloses dels 
projectes de centres 

Registre de dades 

Nombre de famílies que participen a les comissions mixtes Registre de dades 

Nombre d’entrades als blocs, web i Facebook. Registre de dades 

Grau de satisfacció de les famílies del correu electrònic com a 
mitjà de comunicació família-escola 

Qüestionari 

Grau de satisfacció de les famílies de l’ús del WhatsApp com a 
mitjà de comunicació família-escola. 

Qüestionari 

Nombre de reunions i percentatge de participació a les reunions de 
delegats de famílies i alumnes. 

Registre de dades 

Nombre d’activitats de participació i/o col·laboració amb la Registre de dades  
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biblioteca de Santa Margarida i els Monjos. 

Grau de participació a les activitats promogudes per l’Ajuntament 
de Santa Margarida i els Monjos (Remeiart, concursos,...) 

Registre de dades 

Valoració de les activitats del projecte Arrela’t al poble. Qüestionari 

Percentatge de famílies que participen a la jornada de portes 
obertes. 

Registre de dades 

Grau de satisfacció de la participació a la taula educativa. Qüestionari 

Nombre de publicacions realitzades a diaris i revistes comarcals. Registre de dades 

 

 

 

Aquesta PGA ha estat presentada al Consell Escolar,  

celebrat el DIMARTS 2 DE NOVEMBRE DE 2020,  a les 12:45h. 


