
OBJECTIU 1. MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS

Estratègia 1.1. Concreció de la línia pedagògica de centre per a la millora de l’aprenentatge competencial de
l’alumnat

OBJECTIU GENERAL TEMPORALITZACIÓ ACCIONS INDICADOR RESPONSABLE
19-20 20-21 21-22 22-23 Ref. Millora

1.1.1 Potenciar la
realització d'activitats
d'aprenentatge real

significatiu a les àrees
lingüístiques

- Organització d'activitats per EI i EP, així com
zones de lectura per a la biblioteca en el marc

del Pla Lector 
- Seguiment del projecte LLEGIM EN PARELLA

- Creació de banc de recursos 
- Augment del temps d'accés a la biblioteca del

centre
- Recollida, anàlisi de dades i propostes de

millora trimestrals en el seguiment de resultats
acadèmics

Millorar resultats de
comprensió lectora

(decatipus)

Equip directiu
Coordinadors

Individual
de cada
infant +1

1.1.2 Enriquir
competencialment les
activitats de l'àrea de

matemàtiques

- Foment d'activitats per conèixer metodologies
més significatives d’aprendre matemàtiques

(visites escoles, intercanvi d’experiències entre
mestres, proves Cangur) 

- Creació de banc de recursos
- Suport amb mestres experts dins l'horari lectiu
- Concreció de tipologies de sessions a nivell de
centre (competencials i d'aplicació o pràctica)

- Recollida, anàlisi de dades i propostes de
millora trimestrals en el seguiment de resultats

acadèmics

Millorar resultats de
l'àrea de

matemàtiques

Equip directiu
PIP

Coordinadors

6,5     7

1.1.3. Definir una línia
d’escola amb un enfocament

globalitzat a les àrees de
naturals i socials 

(PROJECTES)

- Disseny i seqüenciació d'unitats didàctiques
d'enfocament globalitzat (projectes,
investigacions, experimentació, etc) 

- Potenciació de l'augment del nombre d'àrees
que s'impliquen en la realització de projectes

d'aula
- Foment del treball cooperatiu 

- Viabilitat de la flexibilitat horària
- Anàlisi de necesitat d'un espai d’Educació

Nombre d'àrees
implicades en

projectes d'aula

Equip directiu
Coordinadors

1/2 4



Infantil per dur a terme activitats manipulatives

i d’experimentació - Recollida, anàlisi de dades i
propostes de millora trimestrals en el seguiment

de resultats acadèmics

1.1.4.Integrar
l’autoavaluació i la revisió

de tasques. 

- Unificació de rúbriques tipus per diferents
aspectes del procés d'ensenyament-aprenentatge

- Potenciació de l’ús de l’autoavaluació i la
revisió de tasques amb rúbriques, portfolis,

bases d’orientació... 
- Recollida, anàlisi de dades i propostes de

millora trimestrals en el seguiment de resultats
acadèmics

Nombre de rúbriques
consensuades

Equip directiu
Coordinadors

0 20

1.1.5.Unificar el treball de
VALORS I ACTITUDS al nostre

centre

- Concreció dels valors i actituds a treballar
anualment (respecte, silenci, neteja, ...)

- Seguiment del treball
- Recull de recursos per treballar-los

Valoració de la
convivència 

Equip directiu
Coordinadors

- 4

1.1.6 Facilitar la
incorporació de nou
personal al centre

- Recull dels acords i decisions de claustre
documentalment per facilitar la incorporació de
nou personal al centre (docent i no docent). PLA

ACOLLIDA. Dossier informatiu

Valoració de l'acollida Equip directiu
CQ4,5 4,7

1.1.7 Facilitar i potenciar la
formació del professorat

- Realització de sessions de formació general
sobre funcionament del centre

- Realització de sessions de formació sobre línia
metodològica del centre

- Realització de formació específica segons
necessitats detectades

- Intercanvi de bones pràctiques entre mestres
del centre i/o altres centres

Valoració de la
formació

Equip directiu

4,2 4,7



OBJECTIU 1. MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS

Estratègia 1.2. Actualització de l’ús de les noves tecnologies de l’aprenentatge i de la comunicació 

OBJECTIU GENERAL TEMPORALITZACIÓ ACCIONS INDICADOR RESPONSABLE
19-20 20-21 21-22 22-23 Ref. Millora

1.2.1 Ampliar l’ús de les TIC
com a mitjà de comunicació

entre la comunitat
educativa 

- Creació d’un compte de correu electrònic per
cada alumne (Cicle Superior). 

- Implantació de les eines Google
docs/GSuite/Classroom per part dels alumnes i

mestres 
- Posada en marxa del sistema de treball GSUITE

a nivell de claustre i amb el Cicle Superior
- Ús del correu electrònic com a mitjà de

comunicació amb les famílies 
- Renovació i dinamisme de la web del centre 
- Augment del nombre de famílies amb accés al

GESTIB

Eines google
utilitzades pels

alumnes

Equip directiu
Coordinadors

0 2
Nombre de famílies
amb accés al GESTIB

10% 40%

1.2.2. Potenciar l'ús de les
TIC a nivell  metodològic 

- Formació del professorat segons les necessitats
detectades

- Renovació/actualització de maquinari del
centre

-Posada en marxa del sistema de treball amb
Chromebooks amb Cicle Superior

- Sistema de tractament i resolució de problemes
als equipaments tècnics del centre

Satisfacció comunitat Equip directiu
TIC

- 4



OBJECTIU 1. MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS

Estratègia 1.3. Aplicació, revisió i/o elaboració dels projectes de centre i/o Plans d’Innovació 

OBJECTIU GENERAL TEMPORALITZACIÓ ACCIONS INDICADOR RESPONSABLE
19-20 20-21 21-22 22-23 Ref. Millora

1.3.1.Avançar el projecte
Cooperar per Aprendre/
Aprendre a Cooperar 

- Impuls del treball amb estructures cooperatives
en els projectes de medi 

- Intercanvi d'experiències amb altres centres
que treballin cooperativament 

- Reunions de seguiment i resolució de dificultats

Satisfacció comunitat Equip directiu
Coordinador - 4

1.3.2. Fer planificació,
seguiment i valoració

trimestral de projectes
actuals i nous plantejaments

dels mateixos (Hort,
Biblioteca, Millora del pati,

Informàtica)

- Determinació de coordinadors de projectes
- Concreció d'objectius i activitats anuals amb

cada projecte 
- Realització de reunions de coordinació

- Valoració anual i recull de propostes de millora
- Propostes anuals en funció de les necessitats

dels alumnes

Satisfacció comunitat Equip directiu
Coordinadors

- 4

1.3.3. Aplicar, revisar i
actualitzar el projecte

d'innovació pedagògica de
centre

- Participació de la xarxa PIP de la Conselleria
- Seguiment del projecte i recull de propostes de

millora
- Intercanvi d'experiències amb altres centres
- Difusió de bones pràctiques o experiències al

claustre
- Noves propostes de formació a centre

centre(MINDFULLNESS, Conciència d'un mateix)

Bones pràctiques o
experiències

Equip directiu
Coordinador 

0/1 6



OBJECTIU 1. MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS

Estratègia 1.4.Atenció de les necessitats educatives dels nostres alumnes tenint en compte la diversitat 

OBJECTIU GENERAL TEMPORALITZACIÓ ACCIONS INDICADOR RESPONSABLE
19-20 20-21 21-22 22-23 Ref. Millora

1.4.1.Reorganitzar els
suports per atendre la
diversitat contemplant
diferents agrupaments 

- Revisió dels diferents agrupaments dels
alumnes 

 - Reunions de l'equip de suport i EOEP per
redefinir les línies organitzatives d’escola per

atendre la diversitat 
- Organització eficientment personal, espais i

horaris per l’atenció educativa de l’alumnat en
un sistema inclusiu 

- Fer possible reunions de tutors i mestres de
suport (gestió documental i planificació)

Document elaborat
dins PAD

Equip directiu
Equip suport

- SI
Revisió trimestral 

- SI

1.4.2. Establir mesures i
criteris per atenció a la

diversitat en funció de les
necessitats del nostre

alumnat

- Revisó de les actuacions, materials i
metodologies de l'atenció amb alumnat nou-

vingut i alumnat en general
- Estudi de les necessitats del professorat, en

relació als alumnes amb NEE per poder
optimitzar els recursos personals del centre per

atendre a la diversitat
- Valoració de l'ús de diferents metodologies

- Priorització dels suport a les matèries
instrumentals

- Realització dels documents corresponents per
cada alumne/a

- Introducció de nous sistemes de prevenció i
resolució de conflictes o anàlisi de situacions

Concreció documental
per alumne

Equip directiu
Equip suport

-     SI

1.4.3. Vetllar perquè tots els
alumnes del centre tenguin
les mateixes oportunitats

- Ajustar i fraccionar els pagaments de les
famílies

- Cercar ajudes o mesures perquè cap alumne es
quedi sense activitat o material per motius

econòmics (FONS SOCIAL)
-Coordinació i seguiment de casos amb entitats

socials (Serveis Socials , Creu Roja o altres)

Seguiment individual
alumnes

Equip directiu

- SI



- Coordinació amb l'empresa de menjador i de
gestió de les activitats extra-escolars

1.4.4. Potenciar
l'enriquimient a partir de la

diversitat dels alumnes

- Treball segons les capacitats i potencialitats de
cada alumne

- Valor de la diversitat a les aules
- Treball de la cohesió dels grups-classe

Valoració clima d'aula Equip directiu
Professorat- 4,5

OBJECTIU 2. PARTICIPACIÓ DE TOTS ELS MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

Estratègia 2.1.Incrementar la participació de tots els membres de la comunitat educativa

OBJECTIU GENERAL TEMPORALITZACIÓ ACCIONS INDICADOR RESPONSABLE
19-20 20-21 21-22 22-23 Ref. Millora

2.1.1.Consolidar i promoure
la participació de l’alumnat

al centre. 

- Definició dels temes a tractar a les assemblees
d’aula 

-  Calendari amb les assemblees de centre
(reunions de delegats)

- Realització de convocatòries clares i amb
suficient antelació

- Difusió dels acords a tots els implicats

Valoració de reunions Equip directiu

- 4

2.1.2.Potenciar nous espais
de comunicació i complicitat

amb les famílies. 

- “Fem un cafè?” (AMIPA) cercar moments per tal
de poder realitzar reunions informals, amb la

intenció de generar dinàmiques i espais de
confiança entre l’escola i la família. Se

n’informarà a les reunions d’aula d’inici de curs.
-Organització de “grups de

decoració/manteniment” amb la col·laboració
de les famílies, per tal que ajudin a fer de

l’escola un espai més acollidor. 
- Reunions periòdiques amb AMIPA per coordinar

actuacions
- Proposta d'activitats amb participació de les

famílies a cada una dels cicles
- Realització de les reunions col·lectives i

individuals amb les famílies i tutors/es

Valoració de les
famílies

Equip directiu
AMIPA

- 4



2.1.3.Replantejar els espais
de reflexió i presa de

decisions sobre la pràctica
docent. 

- Organització de reunions trimestrals de caire
pedagògic per definir aspectes metodològics, i

organitzatius, i fer propostes d’activitats i
establir criteris d’avaluació. 

- Sistematització de diferents tipus de reunions
de coordinació.

- Impuls de debats i  formació per definir i
consensuar estratègies i mètodes d’avaluació

entre el claustre partint dels àmbits i les
competències. 

- Optimització el temps, el personal i l’espai de
les reunions. 

  -Organització activitats de cohesió de grup
durant el curs

Nombre dinàmiques Equip directiu

1 3

Nombre acords
pedagògics

- 5

2.1.4.Revisar i diversificar
les estratègies de

comunicació amb les
famílies. 

- Us eines variades per comunicar-nos: mail, pàg
web, paper, agenda, cartells, GESTIB,... 

- Foment de les visites a la web i als blogs de
l’escola. 

- Plantejament de noves opcions de comunicació
amb famílies a nivell de centre

- Recollida de diferents sistemes de comunicació
(reunions inicials)

Satisfacció famílies Equip directiu

3,5 4

2.1.5. Aprofitar membres de
la Comunitat Educativa o
relacionats amb el centre 

- Recollida i anàlisi de propostes de diferents
membres o entitats

- Organització de reunions o sessions de formació
- Difusió als membres de la comunitat segons

interessos

Nombre d'actuacions Equip directiu

- 2



OBJECTIU 3. COMUNICACIÓ EXTERNA DEL CENTRE

Estratègia 3.1. Millora de la projecció del centre al barri i a la comunitat

OBJECTIU GENERAL TEMPORALITZACIÓ ACCIONS INDICADOR RESPONSABLE
19-20 20-21 21-22 22-23 Ref. Millora

3.1.1.Promoure activitats de
centre amb projecció cap a

entitats o espais del
municipi 

- Ampliació de relacions i col·laboracions amb
entitats del municipals i/o barri. 

 - Participació i col·laboració amb activitats
organitzades per entitats del barri o municipi.

- Increment de la cooperació amb altres escoles
o instituts del nostre entorn.

- Coordinació amb IES (visites, reunions)
- Plans de prevenció amb Policia Nacional o

altres entitats

Nombre de
col·laboracions

realitzades

Equip directiu

puntuals 2/any

3.1.2. Donar a conèixer les
diferents accions

innovadores

- Nou protocol de portes obertes
- Augment  d'informacions d'activitats al centre

mitjançant la pàgina web

Equip directiu

OBJECTIU 4. ACTUALITZACIÓ DELS DOCUMENTS OFICIALS DEL CENTRE

Estratègia 4.1. Revisió de documents de centre 

OBJECTIU GENERAL TEMPORALITZACIÓ ACCIONS INDICADOR RESPONSABLE
19-20 20-21 21-22 22-23 Ref. Millora

4.1.1.Revisió, reflexió i
anàlisi de les programacions

competencials de centre

- Determinació anual per nivell i per trimestre
dels estàndars d'aprenentatge per àrees

- Seguiment trimestral dels mateixos
- Valoració anual de les propostes de

programacions

4.1.2. Revisar i actualitzar - Implicació dels diferent cicles en la revisió i



PAD actualització

- Difusió i publicació del document. 
NO SI Equip directiu

4.2.3. Revisar i actualitzar
el Pla de Convivència

- Implicació de la comunitat educativa en
l’elaboració

- Difusió i publicació del document. 
- Concreció d'activitats o projectes que fomentin
la resolució dialogada de problemes (MEDIACIÓ)

4.2.4. Revisar i actualitzar
el Pla d'Acció Tutorial

- Definició de línies d'actuació conjunta de
centre i concretades per cicles

- Programació d'activitats tutorials per treballar
emocions, habilitats socials i valors

- Disseny d'estratègies d'acollida pels alumnes
nou-vinguts

4.2.5. Revisar i actualitzar
el Projecte Lingüístic de

Centre

- Us de la llengua catalana en tots els moments
del centre

- Recull d'estratègies per potenciar l'ús de la
llengua catalana

4.2.6. Modificar la gestió
interna dels documents del

centre

- Passar tota la documentació del centre al
GSUITE per accedir des de qualsevol conexió a

internet.



OBJECTIU 5. MILLORA DE L'ORGANITZACIÓ  I COMUNICACIÓ INTERNA

Estratègia 5.1. Optimitzar el temps, el personal i l’espai de les reunions 

OBJECTIU GENERAL TEMPORALITZACIÓ ACCIONS INDICADOR RESPONSABLE
19-20 20-21 21-22 22-23 Ref. Millora

5.1.1. Realitzar reunions
puntuals durant el primer
trimestre amb orientadora

(segons necessitats de
tutoria o canvis)

- Reunions de traspàs d'informació i seguiment
de tutories

- Reunions amb orientora i equip docent durant
el primer trimestre a demanda dels tutors o

necessitats del grup
- 

Valoració
comunicació

interna Equip directiu
Coordinadors

3,5 4

5.1.2. Planificar reunions
prioritàries del centre per

respectar la seva realització
durant el curs (reunions de

cicle, coordinació entre
tutors, coordinació amb

suport, ...)

- Optimització de les hores de reunió
(puntualitat, ordre del dia, recull acords, ...)

- Ús del mail com a eina de traspàs de
informació. 

- Ús de les hores de reunions per fer reflexions i
debats pedagògics. 

- Establiment d'aspectes organitzatius de centre
a l'inici del curs per reduir reunions
d'organització d'activitats festives

5.1.3.Propiciar un espai
adequat pel treball

col·laboratiu entre els
docents. 

- Canvi de l’organització de les sales de reunions
dels mestres. 

-  Optimització de l'ús dels espais del centre
- Optimització dels moments de coordinació

entre mestres

5.1.4. Impulsar les
dinàmiques de treball per

cicles i inter-cicles en
l'àmbit pedagògic per crear

línia d'escola

- Elaboració consensuada per cicle de les línies
metodològiques (matemàtiques, llengües,

ciències, treball cooperatiu)
- Revisió i concreció anual de les programacions

competencials


