
Generalitat de Catalunya           
Departament d’Ensenyament
Escola Les Pruneres

5. OBJECTIUS GENERALS

5.1. ÀMBIT PEDAGÒGIC

5.1.1. Organització pedagògica del currículum

PRIORITAT: Millorar els resultats de l’alumnat en les competències bàsiques.

OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

Adaptar les programacions a un  
enfocament competencial.

Rebre assessorament per entendre i 
revisar el treball per competències.
Debat a nivell de cicles i claustre sobre 
els continguts a distribuir per nivells i la 
metodologia a seguir.
Adaptacions de les programacions a  
l’enfocament competencial.
Recull d’activitats per àrees i cicles.
Fer el seguiment de l’aplicació dels 
acords a les programacions.

% de mestres que han participat a la 
formació.
Nombre de reunions, cicles, claustres  
realitzats.
Els acords s'han recollit a la 
documentació del centre
% de millora  de l’alumnat en els 
resultats de les proves  de 
competències bàsiques.

Formació realitzada
Actes de cicles i claustres
Programacions
Documentació del centre
Actes sessions  d’avaluació

Desenvolupar programacions 
d’activitats enfocades al coneixement 
propi i dels altres, de relació entre les 
persones, el respecte, l’autonomia, el 
desenvolupament global, la capacitat 
d’esforç, de treball i estudi tot 
fomentant el gust per la feina ben feta.

Creació de la comissió de tutories per 
organitzar les sessions de tutoria d’aula
i individualitzada.
Consolidar el projecte de participació a 
primària.
Crear programacions d’educació 
emocional de P3 a 6è.

Nombre de reunions de la comissió de 
tutoria realitzades.
% d’acords incorporats a les 
programacions.
Nombre de tutories realitzades.
Nombre de tutories individualitzades 
realitzades
Nombre d'assemblees realitzades
Grau de satisfacció dels mestres i 
alumnat respecte a la tasca realitzada.

Actes de comissió de tutoria
Projecte de participació a primària
Programacions d’aula
Enquesta
Programacions d’educació emocional
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OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

Potenciar el coneixement, la cura i el 
respecte pel medi ambient.

Desenvolupar el projecte d’escoles 
verdes.
Incorporar els continguts referents al 
medi ambient a les programacions de 
les diferents àrees.
Sessions de coordinació de la comissió
d’escoles verdes.
Presentació del projecte anual al 
claustre a principi de curs, seguiment al
llarg del curs i valoració al final.

% de les accions incloses en el 
projecte d’escoles verdes dutes a 
terme.
Nombre de continguts medi ambientals 
inclosos a les diferents àrees.
Nombre de reunions de coordinació 
d'escoles verdesdutes a terme.
Nº de reunions de claustre

Projecte escoles verdes
Actes reunions realitzades
PGAC
Memòria anual

Desenvolupar la competència digital de
l’alumnat a totes les àrees del 
currículum.

Escollir un responsable TAC per cicle.
Elaboració pla TAC i la seva aplicació a
totes les àrees del currículum.
Mantenir inventariat  el material del 
centre.
Manteniment del material tecnològic 
Pressupostar anualment una partida 
per invertir en tecnologia.
Sessions de coordinació entre el 
claustre
Potenciar l’intercanvi de recursos entre 
els mestres i formacions internes.
Utilització de les TIC a totes les àrees.
Potenciar diferents tipus d'agrupaments
on s’incloguin les TIC com a activitat.

% d'activitats TAC incloses a les 
programacions.
Acords incorporats a la documentació 
del centre.
No de material elaborats.
Nombre d'activitats recollides emprant 
les TIC.
% de programacions que incorporen 
les TAC.
Nº material adquirit

Actes comissió TAC
Pla TAC
Inventari tecnològic
Pressupost del centre
Recull activitats emprant recursos TAC
Programacions d'aula

10



Generalitat de Catalunya           
Departament d’Ensenyament
Escola Les Pruneres

PRIORITAT: Millorar la competència comunicativa de l’alumnat en finalitzar l’etapa de Primària.

OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

Expressar en veu alta de forma 
coherent situacions viscudes.

A totes les assignatures dedicar un 
espai a la llengua oral.
Realització d’obres de teatre. 
Realització d’activitats de ràdio.
Realització d’activitats que potenciïn 
l’argumentació dins els 30 minuts de 
lectura.
Realització d’activitats 
d’acompanyament, apadrinament tant 
dins del grup classe, com entre cursos 
i/o cicles.
Generar espais de debat i reflexió a 
l’entorn de les diferents celebracions 
que es duen a terme (jornada de la 
pau, dia de la dona, ...)

Nº d'activitats de llengua oral dutes a 
terme
Nº d'obres de teatre realitzades.
Nº d’activitats de ràdio dutes a terme.

PGAC
Programacions d'aula
Pla TAC

PRIORITAT: Millorar l’eficàcia lectora de l’alumnat 

OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES
Fomentar el gust per la lectura.
Millorar la mecànica lectora.
Millorar la comprensió lectora.

Tenir a les aules llibres de diferent 
tipologia (temàtica, format, dificultat, ...)
Elaboració Pla Lector.
Prioritzar diferents suports a cicle inicial
a la lectura.
Realització de proves ACL i de 
velocitat lectora a l’inici i a final de curs,
extreure’n conclusions i aplicar acords.

% de millora de l'alumnat.
Nº de llibres inventariats.
Nº de suports a CI per a la lectura
Grau de satisfacció de l'alumnat de les 
activitats de biblioteca i dels mestres

Pla Lector.
Valoracions proves ACL i de velocitat 
lectora.
Inventari llibres de biblioteca.
Horari mestres que intervenen a CI CI.
Valoració activitats gust per la lectura.
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PRIORITAT: Elaborar i implantar un projecte del treball de les matemàtiques que comporti una metodologia més manipulativa i raonada.

OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

Ús a l’àrea de matemàtiques d’una 
metodologia basada en la 
manipulació, l’experimentació, i el 
debat per tal de millorar els resultats 
de l’alumnat.

Formació referent al treball de les 
matemàtiques des d’una perspectiva 
manipulativa.
Ús d’una metodologia de 
matemàtiques basada en la 
manipulació, l’assaig error, el treball 
cooperatiu tenint en compte la 
diversitat de l’alumnat i els diferents 
ritmes d’aprenentatge.
Elaboració del material a utilitzar.
Reunions de coordinació de cicle i 
claustre.
Redistribució dels continguts per cicles.

% de docents que han participat en les 
formacions.
Els acords presos s’han incorporat a la
documentació del centre.
% de millora de l’alumnat

Programacions.
Formacions realitzades.
Actes de cicle.
Actes de claustre.
Actes sessions d’avaluació.

Fomentar l’aplicació dels 
coneixements adquirits per resoldre de
forma creativa i autònoma situacions 
de la vida quotidiana tenint en compte 
la diversitat de l’alumnat.

Treball per competències dels 
continguts.
Taller d’escacs a CI i CM.
Participació en els tallers d’escacs.
Reunions de cicle i de claustre per  
coordinar i consensuar la línia 
metodològica.
Incorporar els canvis a la programació 
d’aula.

Nombre de mestres  i sessions de 
formació d’escacs a la que s’ha assistit.
Nombre de reunions de cicle i claustre 
realitzades.
Els acords presos s’han incorporat a la 
documentació del centre.

Programacions d’aula
Projecte d’escacs
Formació d’escacs
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PRIORITAT: Fomentar la creativitat i la sensibilitat artística entre l'alumnat.

OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

Potenciar la percepció, expressió i 
creativitat a través de les arts: plàstica, 
música i expressió corporal.

Consensuar criteris de distribució per 
cicles dels continguts a treballar sobre 
arts plàstiques.
Realització anualment d'un projecte 
artístic per curs.

% d'acords que s'han incorporat a les 
programacions.
Nombre de projectes artístics duts a 
terme.
Nº d'acords incorporats a les 
programacions

Programacions d'expressió artística.
Exposicions de treballs.
PGAC

Fomentar l'expressió i la comunicació 
mitjançant la plàstica.

Dissenyar activitats dirigides a afavorir
l'expressió de les emocions i 
sentiments personals.

Nombre d'activitats que s'han realitzat 
per a l'expressió dels sentiments.
Grau de satisfacció dels docents i 
l’alumnat.

Programacions d'aula
Enquesta

Potenciar l’expressió musical a partir 
de les diferents activitats que es 
realitzen al llarg del curs.

Participar en el projecte Cantània 
l’alumnat de 4t i participar en la 
formació.
Concert de Nadal.
Celebració tarda musical.
Jornades de danses.
Programació de la música del pati.
Prioritzar  que les sessions de música 
siguin d’una hora.
Dos sessions de música al curs de 4t.
Organització de sortides anuals per 
cicle a concerts.
Participació dels tutors i especialistes 
juntament amb l’especialista de música
a l’hora de preparar els actes de 
concerts i danses.
Implicació de les famílies.
Introduir  la flauta en el curs de 5è.

ombre d’actes musicals realitzades de 
les programades.
Nombre de sessions i mestres 
participants a la formació de la 
cantània.
% de famílies que participen a les 
jornades obertes (concert de Nadal, 
jornada de danses, ...)
Nombre de sortides celebrades a 
concerts.
Grau de satisfacció de les famílies, 
alumne, mestres dels actes celebrats.
Nombre de fulls explicatius de la 
música del pati realitzats al llarg del 
curs.
Nombre de mestres implicats en dur a 
terme les activitats musicals.

Programacions de música
Enquesta
Actes de claustre
PGAC
Memòria anual
Formació cantania
Programacions músiques del pati
Programacions d’aula
NOFC
Planning sortides
Cad
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5.1.2. La  línia metodològica del centre

PRIORITAT: Aplicar la metodologia constructivista per tal que l’alumnat dugui a terme un aprenentatge més significatiu i per tant que millorin els aprenentatges.

OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

Aplicar la metodologia constructivista 
en els aprenentatges.

Sessions de treball en cicle l'aplicació 
de la metodologia constructivista.
Partir dels coneixements previs a l’hora
de dur a terme els aprenentatges.
Contemplar les programacions 
multinivell per poder atendre les 
diferents necessitats d’aprenentatge.
Incloure a les programacions activitats 
que impliquin habilitats diverses.
Realització d’activitats d’avaluació que 
permetin el segment dels 
aprenentatges de l’alumnat i adoptar-
ne les modificacions necessàries. 
Treballar per projectes.
Realització de la Setmana Cultural.

Nombre de reunions de cicle i de 
claustre.
% de programacions que contemplen 
la identificació dels coneixements 
previst.
% de programacions que contemplen 
les programacions multinivell. 
Nombre de projectes duts a terme al 
llarg del curs.
Nombre de cursos participants a la 
Setmana Cultural.

Actes de les reunions.
Programacions d’aula.
Llibreta de notes.
Programacions d'aula.
PGAC.
Memòria

PRIORITAT:  Donar a l’alumnat estratègies per tal que siguin competents per desenvolupar-se en diferents tipus d’agrupaments

OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

Donar eines a l'alumnat per tal de ser 
capaç de desenvolupar treballs de 
manera cooperativa.

Programar activitats que impliquin 
treball cooperatiu a les diferents àrees.

Nº d'activitats que es duen a terme que
impliquin treball cooperatiu.

Programacions d'aula.

Realització d’aprenentatges utilitzant 
diferents tipus d’agrupament.

Realitzar activitats que impliquin 
diferents tipus d'agrupaments tant dins 
del grup classe, com entre cicles.

Nº d'activitats que es duen a terme 
utilitzant diferents agrupaments.

Programacions d'aula.
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5.1.3. L’ús del temps i l’espai

PRIORITAT: Prioritzar l'ús del temps i l'espai escolar amb criteris d'atenció a la diversitat i els projectes engegats.

OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

Optimitzar l'ús dels espais de l'escola i 
del temps per tal de poder dur a terme 
els diferents tipus d'agrupaments.

Confeccionar els diferents 
agrupaments segons criteris d'atenció 
a la diversitat.
Distribució dels espais segons criteris 
establerts

La distribució de l'alumnat s'ha dut a 
terme en % segons els criteris 
establerts.
Grau de satisfacció dels docents i 
l'alumnat

Horari de les aules.
Horari ús espais.
Valoracions fetes.

Organitzar el mobiliari de l'aula per tal 
que afavoreixi el treball en grup i la 
interacció entre l'alumnat.

Relació dels diferents tipus 
d'agrupaments que es duran a terme 
en un espai.
Coneixement i aplicació de les 
necessitats per dur a terme l'activitat.

% d'agrupaments que s'han pogut dur 
a terme
Grau de satisfacció dels mestres i 
alumnat.

Plànol dels espais.
Orientacions recollides a les 
programacions.
Enquesta

Afavorir una organització dels espais 
del centre que minimitzi les barreres 
arquitectòniques.

Adaptacions de les programacions a 
les necessitats específiques.
Redistribució d'espais i/o mobiliari per 
minimitzar les barreres.

% d'activitats que l'alumnat amb 
dificultats motòriques ha pogut seguir 
les activitats com els companys

Plànols de l'escola
Dictamen EAP sobre dificultats 
motòriques
Programacions
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5.1.4. Sortides pedagògiques, convivències i activi tats complementàries

PRIORITAT: Realitzar sortides, tallers dins del centre i colònies , per a millorar la convivència entre l’alumnat i la cohesió social ,  alhora que complementar els 
aprenentatges adquirits a l’aula d’una forma més motivadora. 

OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

Organitzar les sortides pedagògiques 
del curs , tallers i colònies , seguint els
criteris pedagògics establerts al 
centre.

Revisar el dossier de sortides per 
cicles i valoracions curs anterior.
Seqüenciació de les sortides per cicles
Acordar les sortides, tallers i colònies 
que es realitzaran.
Signar contracte amb l’empresa 
d’autocars.
Realitzar  la gestió econòmica 
( pressupostar, cobrar i pagar les 
activitats i empreses contractades.)
Aprovar les sortides, tallers i colònies 
al Consell escolar incloses a la PGAC.

 Nº de reunions de cicle.
 % activitats contractades seguint 
criteris pedagògics establerts al 
centre.
 En finalitzar el curs s’ha realitzat la 
gestió econòmica de les sortides, 
tallers i colònies,  de forma 
satisfactòria ( no haver sobrepassat el 
pressupost i estar al corrent de 
pagament)
En finalitzar el curs s’ha realitzar....% 
d’activitats previstes a la PGAC.

NOFC 
Programacions 
Actes reunions cicle
Acta consell escolar
Contracte empresa autocars .
Facturació de les sortides.

 PGAC

Informar a les famílies de les sortides i
colònies. 

Fer la relació de sortides a realitzar i 
incloure-les dins dossier informatiu a 
les famílies.
 Actualitzar els fulls d’autoritzacions de
les sortides al voltant del poble i fora 
del poble.
Recollir les autoritzacions  de les 
famílies.
Realitzar l’enquesta de participació a 
les colònies.

Nº de dossiers  entregats a les 
famílies.
% d’autoritzacions retornades.
 % de cursos participants segons la 
programació.

Dossier informatiu reunions de pares 
inici de curs.
Autoritzacions sortides
Criteris de realització de les colònies 
segons NOFC
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OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

Incloure les sortides pedagògiques dins 
les activitats d’aula. 

Preparar activitats prèvies a la sortida.
Realitzar activitats durant les sortides.
Realitzar activitats posteriors a la sortida

% de sortides incloses a la programació.
S’han elaborat % de dossiers de 
sortides.

Programacions
Dossier sortida

 Fer la valoració de les sortides, tallers i 
colònies per tal de millorar-les. 

Omplir graella de valoració de la sortida.
Fer valoracions orals I/o de els sortides 
amb l’alumnat.

% valora positivament per part dels 
mestres de  les sortides programades.
% valora positivament per part de 
l’alumnat  de  les sortides programades

Enquestes de valoració
Escrits valoració

5.1.5. L’avaluació i promoció de l’alumne. L’orient ació i el seguiment.

PRIORITAT: Realitzar l’avaluació de manera que permeti a l’alumnat prendre part activa del seu aprenentatge, a la vegada que les dades obtingudes permetin al 
docent, un cop valorades, adaptar la pràctica educativa a les necessitats de l’alumnat i així aconseguir millorar el seu rendiment escolar.

OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

Difusió dels acords entre els docents 
del Pla d’avaluació per tal que 
aquestes siguin incorporades a les 
programacions.

Recull dels acords sobre l'avaluació en 
el document Pla d'Avaluació.
Difusió del document al claustre.

Els acords han quedat incorporats a les
programacions.

Pla d'avaluació.
Actes de claustre.
Programacions.

Realització de proves a començament 
i a final de curs diagnòstiques i la seva
posterior explotació,  per tal de 
proposar propostes de millora, 
respectant diversitat de l’alumnat.

Establir les proves a passar a cada 
curs.
Establir els criteris de correcció.
Buidatge de les proves.
Valoració de les proves en cicle i amb 
la mestra d'EE i en claustre per establir
les noves línies d'actuació.
Recollir propostes de millora vers 
l'alumnat, el grup i/o la matèria.

% de proves que s'han elaborat i 
passat respecte les previstes.
% d'acords que s'han dut a terme 
després del  buidatge.
% d'acords incorporats a la 
documentació del centre.
% de millora de l'alumnat en els 
resultats finals.
 

Proves inicials i finals de curs.
Acta de les reunions de cicle.
Documents de buidatge de les proves.
Criteris de correcció.
Actes sessions d’avaluació.
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OBJECTIU
QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

Planificar activitats d'avaluació per tal 
que l'alumnat prengui consciència de la 
seva evolució.

Anticipar diàriament a l'alumnat els 
objectius a assolir.
Elaborar activitats que permetin a 
l'alumnat conèixer en quin moment es 
troba i com evoluciona en els seus 
aprenentatges.
Reunions de tutoria individualitzada

Nombre d'activitats programades.
% de millora de l'alumnat.

Programacions.
Actes de tutories individualitzades.
Fulls de seguiment de l'alumnat.

Aplicar criteris d'inclusió a l'alumnat a 
l'hora de promocionar.

Aplicar els criteris de promoció recollits 
al Pla d'Avaluació tenint en compte el 
grau d'aprenentatges assolits, els 
aspectes socials, emocionals i 
personals.

% de criteris de promoció assolits per 
l'alumnat

Pla d'avaluació

Difusió dels criteris d'avaluació a les 
famílies i promoció

Consensuar els criteris d'avaluació.
Recull dels acords en el Pla d'Avaluació.
Difusió de la informació a la reunió d'inici
de curs.

Incorporació dels acords a la 
documentació del centre.
% de pares i mares assistents a la reunió
d'inici de curs.

Pla d'avaluació.
Documents de la reunió d'inici de curs 
repartits.

5.1.6. El tractament de les llengües

PRIORITAT: Potenciar l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular del centre en els diferents entorns comunicatius, així com impulsar l’ús de les llengües 
catalana, castellana i anglesa, tant en llengua oral com escrita, en situacions comunicatives reals per tal de millorar-ne el coneixement.

OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

Potenciar l’ús vehicular de la llengua 
catalana

. Ús del català per part de tot el 
personal del centre a nivell vehicular:
- a les aules (alumnat, mestre/a)
- entre els docents
- secretaria (atenció telefònica,  ...)
- consergeria (alumnat, amb pares..)
- escola (comunicacions, pares, ...)

. Grau d’aplicació dels usos del català 
recollits en el projecte lingüístic
. Valoració qualitativa al personal del 
centre sobre l’ús vehicular de la llengua
catalana a l’escola

. Acta de reunió del claustre

. Projecte lingüístic

. Qüestionari sobre l’aplicació i valoració
de l’ús vehicular de la llengua catalana 
al centre
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OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES
Tractament de la llengua a Educació 
Infantil a partir de la immersió en llengua 
catalana

Immersió de l'alumnat en la llengua 
catalana 

Nº de sessions que es duen a terme en 
català

Programacions d'aula

 Ús de la llengua tant oral com escrita en
situacions reals d’ús.

Realització d’obres de teatre, 
dramatitzacions per part de l’alumnat.
Realització de programes de radio 
(noticiaris, lectura de poemes, 
cançons, ..) i la seva posterior difusió.
Edició del setmanari “Petit Còctel” amb 
la col·laboració dels/ les mestres i 
l’alumnat.
Edició de la revista “Còctel de Prunes” 
amb la col·laboració de l’alumnat i els/les
mestres així com la subvenció de 
l’AMPA

Nombre d’obres de teatre i 
dramatitzacions realitzades.
Nombre de programes de ràdio editats
Nombre de setmanaris “Petit Còctel” 
editats
Nombre de revistes “Còctel de Prunes” 
editades

 Acta de cicle
Programa obres de teatre
Programació general de programes de 
ràdio
Setmanaris “Petit Còctel”
Revistes “Còctel de Prunes”

Tractament de totes les matèries com si 
fossin l’àrea de llengua

Tot el professorat és professor de 
llengua
A totes les àrees es tindrà en compte l’ús
de la llengua
A l’avaluació de les diferents àrees es 
tindran en compte  els aspectes 
lingüístics

Acords incorporats a la documentació 
del centre

Criteris d'avaluació de les diferents àrees
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PRIORITAT: Fomentar en l’alumnat el respecte per la pluralitat lingüística i cultural així com fer-los prendre consciència de la importància del coneixement d’altres 
llengües des de Educació Infantil, per tal de poder conèixer i comunicar-se amb el màxim de cultures diferents.

OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

Reconèixer i fer evident la diversitat 
lingüística i cultural de l’escola i de la 
societat.

Realitzar activitats en que es donin a 
conèixer les diferents cultures i les 
diferents llengües presents a l’escola
Tenir llibres a la biblioteca d’aula amb 
tradicions i llegendes d’altres països i 
altres llengües.
Realització d’activitats, festes en les 
quals es doni a conèixer la cultura i 
tradicions catalanes així com les 
d’altres països.
A l’hora d’organitzar qualsevol festa en 
la qual hi tingui presència algun tipus 
d’aliment tenir en compte la diversitat 
cultural al respecte.
Retolar l’escola en diverses llengües.
Incorporar en el currículum i en els 
diferents nivells la diversitat cultural del
centre.

% d’activitats realitzades sobre altres 
cultures.
% de llibres existents a les aules sobre 
altres cultures i/o llengües respecte el 
total.
% d’intervencions de famílies 
nouvingudes a les festes escolars.
% de llengües del total de l’escola, en 
les que es posen rètols.
% de programacions que contemplen 
la diversitat cultural.

Pa d’acollida
Projecte lingüístic del centre
Inventari dels llibres de l’escola
Programa d’actes 
Fotografies a la web de l’escola
Programacions d’aula 
Decoració i retolació de l’escola
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PRIORITAT: Millorar la competència comunicativa en llengua anglesa  de l’alumnat en finalitzar l’etapa de Primària.
OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

Aconseguir que l’alumnat sigui 
competent en llengua anglesa.

Introducció de la llengua anglesa a EI.
Introducció de la llengua anglesa a EI i 
CI emprant una metodologia basada en
la llengua oral, la repetició oral 
d'estructures lingüístiques, la 
participació (mètode Artigal).
A partir de 3r de primària treball 
sistemàtic de: reading, writing, 
speaking i listening emprant una 
metodologia competencial.
Introduir a la programació d’anglès els 
aspectes destacats a la pauta 
treballada en el seminari primària-
secundària.
Participació a les coordinacions de 
llengua anglesa que es produeixin dins 
del marc de la coordinació primària 
secundària, així com dels projectes i 
activitats que se’n derivin, per exemple 
English Festival.
Tenir a la plantilla de l’escola un docent
amb perfil d'especialista de llengua 
anglesa i educació infantil i un 
d'especialista de llengua anglesa i 
primària.
El mestre d’anglès esdevingui un 
referent respecte aquesta llengua 
dirigint-se a l'alumnat només en anglès.
Assistir a espectacles: obres de teatre, 
pel·lícules, ... en  versió original.

% de millora dels resultats de les 
competències bàsiques.
% dels acords duts a terme a les 
coordinacions primària-secundària.
% d’actuacions incloses a les 
programacions de la pauta d’anglès.

Proves Competències Bàsiques.
Programacions d'aula.
Actes coordinacions Primària-
Secundària.
Pauta d’anglès.
PGCA

21



Generalitat de Catalunya           
Departament d’Ensenyament
Escola Les Pruneres

5.1.7. L’atenció a la diversitat i a la coeducació

PRIORITAT: Atendre la diversitat  de l'alumnat entenent-la com a diferència, ja sigui física, psicològica, de procedència, cultural o social, com a fet positiu i 
enriquidor per a la comunitat educativa tot aplicant els principis inclusius a les aules i en totes les àrees per tal d'aconseguir l'èxit educatiu.

OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

Identificar la diversitat a les aules. Reunions de traspàs per cicle als nous
tutors/es sobre el grup i l’alumnat.
Revisió actes sessions d’avaluació 
anteriors.
Revisió del carpesà de promoció per 
part dels tutors i especialistes.
Tutories individualitzades dels mestres
amb l’alumnat.
Entrevistes amb les famílies durant el 
1r trimestre.
Valoracions del resultat de les proves 
d’avaluació inicial consensuades pel 
cicle.
Orientacions donades per l’EAP i SS a
la CAD i a la CAS. 
Tenir a l’escola un docent amb el perfil
de psicopedagog.

% de reunions previstes que s’han dut 
a terme
% de docents que han aplicat els 
acords previstos
% de docents que han recollit que la 
documentació sobre les diferents 
actuacions dutes a terme.

Actes de reunions de traspàs
Carpesa de promoció
Recull tutories individualitzades
Full acords entrevistes
Actes de cicle
CAD actes
Actes avaluació

Organitzar els aprenentatges a partir 
de diferents tipus d’agrupaments.

Organització de diferents tipus 
d’activitats interactives que permetin 
diferent tipus d’agrupaments: per 
parelles, petits grups homogenis, 
petits grups heterogenis, 
apadrinaments, ...tant dins del grup 
classe, com entre cursos i/o cicles.
Preveure l’ús d’espais i de personal 
per poder dur-los a terme.

% de diferents tipus d’agrupaments Programacions
Horaris mestres
Horaris espais
Horaris alumnat
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OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

Adoptar mesures per atendre la 
diversitat a l’aula des d’una perspectiva 
inclusiva per tal d’aconseguir l’èxit 
educatiu.

Recollir les necessitats de les diferents 
aules pel que fa a les necessitats 
educatives
Priorització de les necessitats 
educatives per part de l’equip directiu, 
tenint present la prevenció, per tal 
d’assignar el personal de suport.
Adoptar mesures de suport:
. distribució horari mestra EE
. distribució horari mestres de suport
. distribució horari SEP
. adaptacions de les programacions
. adaptacions dels materials

% de l’horari lectiu destinat a afavorir la 
inclusió.
% de programacions que contemplen la 
diversificació d’activitats tenint en 
compte les necessitats d’aprenentatge 
de l’alumnat.
Nombre de recursos diversificats: textos
i materials didàctics.

Actes de cicle avaluació inicial.
Actes sessions d’avaluació.
Actes CAD.
Horaris mestres.
Programacions d’aula i PI.
PAD.

Coordinar amb les monitores de 
menjador, extraescolars, ... protocols 
d’actuació vers l’alumnat del centre.

Reunions amb el personal de menjador 
escolar, extraescolars, ... per informar 
del PEC de l’escola.
Reunions amb el personal de menjador 
escolar, extraescolars, ... per analitzar el
funcionament respecte l’alumnat.
Elaboració de pautes d’actuació vers 
l’alumnat.

% del personal que ha assistit a les 
reunions.
% dels acords adoptats incorporats a la 
pràctica.
Grau de satisfacció del personal.

Convocatòries reunions.
Actes reunions.
Enquesta.

Fomentar la igualtat entre nens i nenes 
en tots els aspectes escolars

Dur a terme activitats que permetin als 
nens i nenes expressar el seu rol 
lliurament.
Crear espais de debat i reflexió sobre la 
igualtat d’ambdós sexes entre l’alumnat.
Incorporar al currículum continguts no 
sexistes i a l’entorn de la pau i la no 
violència.
Celebració el 30 de gener dia de la pau i
la no-violència.
Celebració 8 de març del dia de la dona.

Número de tutories celebrades sobre 
aquesta temàtica.
Nombre d’assemblees celebrades sobre
el respecte.
Activitats dutes a terme per la jornada 
de la pau i la no-violència..
Activitats realitzades pel dia de la dona
Els acords s’han incorporat a la 
documentació del centre.

Programacions d’aula.
Materials/joguines utilitzades.
Actes assemblees d’escola.
Acords tutories d’aula.
PGAC.
Memòria anual.
NOFC.
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5.1.8. La convivència

PRIORITAT: Fomentar que les relacions interpersonals del centre siguin positives per tal de crear un clima de convivència que permeti conviure plegats (alumnat, 
mestres, agents educatius, personal d'administració i serveis) en bona relació per tal de garantir el clima escolar més adient per dur a terme els aprenentatges.

OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

Sensibilitzar a la comunitat educativa 
de la necessitat de la gestió i resolució 
positiva dels conflictes.

Realitzar reunions específiques 
d'informació, debat sobre la necessitat 
d'implementar estratègies de gestió i 
resolució positiva dels conflictes lleus i 
del servei de mediació.

Nombre de reunions dutes a terme Actes de les reunions

Incorporació a la gestió i la resolució 
positiva dels conflictes i la mediació en 
els documents de centre

Recollir a les NOFC les estratègies de 
gestió i resolució positiva dels 
conflictes lleus i servei de mediació 
acordades pel claustre.
Recollir en el Pla de Convivència els 
protocols referent a la prevenció de 
situacions contràries a un bon clima de 
convivència del Dept d'Ensenyament.
Difondre les NOFC a la comunitat 
educativa.
Utilitzar les estratègies incorporades a 
la normativa per resoldre els conflictes 
que es generin.

Els acords han quedat incorporats a la 
documentació del centre.
Apartats redactats a les NOFC i al Pla 
de Convivència referent a la gestió i 
resolució positiva dels conflictes.

Acta del claustre.
NOFC.
Pla de Convivència.

Implicar a l'alumnat en la gestió i 
resolució positiva dels conflictes i la 
mediació.

Tot el professorat de l'escola té dins del
seu horari lectiu una sessió de tutoria 
individualitzada
Tots els tutors de primària tenen una 
sessió de tutoria amb el seu grup. 
Redacció del protocol sobre tutories 
d'aula i individualitzades.
Realització d'assemblees de 3r a 6è

Nº de tutories individualitzades
 i d'aula
Nº d'assemblees generals celebrades.
% d'acords que s'han dut a la pràctica 
proposats a les assemblees.

Horaris on hi figura les sessions de 
tutories individualitzades i d'aula.
Registre de tutories individualitzades
Actes de les tutories d'aula.
Actes de les assemblees.
Projecte Competència social a Primària.
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OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

Fomentar l'autoconeixement i el control
emocional de l'alumnat per tal de 
generar empatia entre aquest.

Realització d'activitats d'educació 
emocional a l'Educació Infantil i 
Primària.

% d'activitats d'educació emocional 
realitzades per curs.
Grau de satisfacció del clima que es 
genera a l'aula per part dels mestres i 
l'alumnat.

Programacions d'educació emocional.
Valoració realitzada a la tutoria sobre els
graus de satisfacció sobre el clima a les 
aules.

4.1.9. L’acollida de mestres, d’alumnat i famílies

PRIORITAT: Aconseguir una incorporació de l’alumnat i de les famílies a la dinàmica de l’escola tot donant-ne a conèixer el funcionament i assegurant-ne una 
integració plena.

OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

Donar a conèixer el funcionament i el 
projecte educatiu de l’escola a les 
famílies

Xerrada a la d’infants.
Jornada de portes obertes.
Distribució de llibrets informatius per 
part de l’ajuntament.
Distribució de tríptics informatius per 
part de l’escola.
Actualització de la pàgina web.
Reunió inicial amb les famílies del grup
classe de P3 (abans de l’inici de 
l’escola).
Entrevista d’un membre de l’equip 
directiu amb cadascuna de les famílies.

Grau de satisfacció de les famílies a la 
xerrada de la llar d’infants
 % de professorat implicat en les portes
obertes
Nombre de dossiers de preinscripcions 
repartits
Nº llibrets distribuïts per part de 
l’ajuntament

Nº tríptics distribuïts a les famílies
 % d’apartats actualitzats de la pàgina 
web
% s’han realitzat % de les reunions 
previstes

 PEC
 NOFC
Enquesta a les famílies assistents a la 
llar d’infants
Actes de cicle
Llibrets ajuntament
Tríptic escola
Pàgina web
Dossier informatius sobre l’escola
Convocatòria reunió P3
Memòria de centre anual
Programació General Anual
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OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

Adaptació de l’alumnat de P3 a l’escola
i de les famílies.

Coordinar amb l’AMPA la festa de 
benvinguda de P3.
Entrada esglaonada de P3.

 % de participació de les famílies a la 
festa.
Grau de satisfacció de les famílies.

 Invitació a la festa de benvinguda de P3
Valoració de les famílies

Conèixer les característiques del nou 
alumnat i de les famílies i la seva 
adaptació.

Entrevistes amb les famílies en 
realitzar la matriculació.
Organitzar i coordinar la reunió d’inici 
de curs d’aula.
Realització de dues entrevistes com a 
mínim (1r trimestres i fi de curs) entre 
el tutor/a i les famílies.
Tutoria individualitzada mestre/a – 
alumne/a.

Nombre d’entrevistes que s’han dut a 
terme
% de documentació recollida sobre el 
total sol·licitat a les famílies
% de famílies que formen part de 
l’AMPA
% de famílies assistents a les reunions
En acabar el curs, grau de satisfacció 
de les famílies en relació a la seva 
acollida

Documentació aportada per les famílies
Llistat de famílies que pertanyen a 
l’AMPA
Pla d’Acollida
Acta entrevistes
Enquesta famílies nouvingudes

PRIORITAT: Aconseguir una incorporació dels/les mestres i altre personal a la dinàmica de l’escola tot donant-ne a conèixer el funcionament i assegurant-ne una 
integració plena.

OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

Donar a conèixer el funcionament del 
centre als/a les mestres i altres 
membres de la comunitat educativa

Revisió del dossier del mestre
Revisió del llapis de memòria del 
mestre
Revisió de les carpetes de classe i de 
promoció
Revisió de la documentació de la “P”
 Reunió de l’equip directiu amb els 
mestres/ personal nou
Claustre d’inici de curs
Assignació d’un mestre referent

% de documentació elaborada segons 
s’havia previst
 

 Pla d’Acollida
 Dossier del mestre
 Llapis de memòria
 Carpetes de classe
Carpetes de promoció
 Documentació a la “p”
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5.2. ÀMBIT ORGANITZATIU

5.2.1. Les tutories i especialitats

PRIORITAT: Organitzar les tutories i especialitats en funció de les característiques dels cursos tenint en compte els perfils dels docents, per tal d’aconseguir els 
millors resultats possibles a nivell d’aprenentatges, de dinàmica i de cohesió de grup.

OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

Preveure les necessitats dels cursos 
tenint en compte els grups classes i 
els perfils dels docents a final de curs, 
tot tenint en compte que qualsevol 
docent pot ser tutor/a.

Estudi de la situació tenint en compte 
els criteris següents i els definits a 
les NOFC:
- Dinàmica dels grups classe en 

relació al comportament, 
aprenentatges i cohesió de grup.

- Perfil dels/les mestres.
- Estabilitat de la plantilla.
- Formació d’equips de treball on 

els/les mestres nous al centre 
puguin tenir com a referent un 
mestre/a més antic.

- Les preferències dels/les mestres.
Prioritzar la continuïtat del mestre dins 
del cicle (P3-P4, P5-1r-2n / 3r-4t / 5è-6è)

% d'adscripcions de mestres segons 
criteris establerts

Actes sessions de la CAD.
Actes sessions d’avaluació.
NOFC

Prioritzar la implicació del professorat, 
l’equip de cicle i l’equip directiu per a 
la resolució de conflictes.

Detecció de problemes per part 
dels/les tutors/es, especialistes i equip 
directiu.
Realització de reunions de cicle per 
decidir les actuacions conjuntes a 
seguir
Seguiment dels acords en el cicle
Informació i implicació de les famílies.
Valoració dels resultats

% d’acords duts a terme .
Nº d’entrevistes amb les famílies.
Nº de conflictes resolts.

 Actes de cicle.
 Acords entrevistes amb la família.
NOFC
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OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

Informar de les propostes de l’equip 
directiu als/les mestres i especialistes 
respecta el curs assignat.

Escoltar als docents sobre les 
preferències a l’hora d’escollir curs.
Informar als docents de quina ha estat 
la tutoria assignada per part de l’equip 
directiu.
Informar a l’equip de coordinació de 
com queden repartides les tutories.
Establir un punt de l’ordre del dia del 
claustre de la darrera i primera reunió 
de curs.

Actes de les reunions. 
Grau de satisfacció del professorat 
amb la tutoria o especialitat que li ha 
estat assignada.

Acta de la reunió de claustre
Llistat definitiu de tutors/es i 
especialistes.
 Nomenament dels càrrecs per part del 
director dels SSTT
 Enquesta de satisfacció dels/les 
mestres a final de curs.

Informar de les funcions del tutor/a i 
especialistes

Analitzar que diuen les NOFC de 
l’escola respecte a aquestes funcions 
(sempre respectant la normativa 
vigent).
 Analitzar que diu el Pla d’Acció 
tutorial.

 S’ha participat en les reunions 
informatives organitzades. 

Documents on queden establerts les 
funcions dels tutors/es i especialistes 

Elaborar els horaris de cada tutoria i 
especialitat

 Seguir els criteris definits a les NOFC 
per a l’elaboració dels horaris de cada 
tutoria i especialitat.

 Valoració en la memòria del curs dels 
horaris del curs i propostes per la 
PGAC.

Horaris dels tutors/es i especialistes.

Establir un dia setmanal per realitzar 
reunions de coordinació

 Establir un dia a la setmana fix per 
dur a terme reunions de cicle.
 Establir un dia a la setmana per dur a 
terme reunions d’equips de treball.

% reunions que s’han dut a terme 
cada curs.

Horari dels docents.

Informar a les famílies dels tutors/es i 
especialistes de cada curs.

 Fer arribar a les famílies el Petit 
Còctel d’inici de curs on constin les 
persones encarregades de cada 
tutoria i especialitat.
Publicar a la pàgina web el llistat de 
tutors/es i especialistes.

 Nombre de Petit Còctel repartit
Nº de llistats actualitzats.

Petit Còctel d’inici de curs.
Pàgina web.

28



Generalitat de Catalunya           
Departament d’Ensenyament
Escola Les Pruneres

5.2.2. El lideratge i els equips de treball

PRIORITAT: Organitzar les tutories per cicles per tal d’afavorir el treball en equip amb la finalitat de crear coherència en l’acció docent.

OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

Organitzar els mestres en dos cicles: 
- Educació Infantil i Cicle Inicial
- Cicle Mitjà i Cicle Superior

Adscriure a cada tutor/a o especialista 
a un cicle.
Facilitar un espai per a les reunions i 
un ordinador per realitzar la seva 
documentació.

Nº de mestres adscrits a cada cicle.
Acords presos referents a l’organització
de cicle i recollits a les actes.

 Llistat de mestres adscrits a cada cicle
 Acords recollits en el “dossier del 
mestre” .
 Actes i documents generats als cicles.
NOFC

Nomenar un/a coordinador de cada 
cicle i definir-ne les funcions.

L’equip directiu proposa una persona 
de cada cicle per tal que lideri el cicle
Analitzar què diuen les NOFC de 
l’escola respecte a les seves funcions 
(respectant la normativa vigent)

Acords recollits i incorporats a la 
documentació del centre. 
Nomenament SSTT

 Nomenament de càrrecs per part del 
director/a a l’aplicatiu facilitat pels SSTT.
 Llistat de coordinadors/es de cicle.
Documentació generada on es recullen 
els acords.
NOFC

Planificar els temes a tractar a cada 
reunió de coordinació i de cicle tant 
organitzatiu com pedagògic

Tenint en compte les planificacions 
dutes a terme per l’equip directiu el/la 
cap d’estudis elabora “el full de 
coordinació”.

Número “full de coordinació” i 
distribució.
Anàlisi de l’acompliment de la 
planificació establerta.

Document “full de coordinació” . 
 Retorn a les reunions de coordinació 
dels acords presos a les reunions 
realitzades.

Establir un dia a la setmana, 
preferentment dins l’horari lectiu,  per 
dur a terme les reunions de 
coordinació entre els/les 
coordinadors/es de cicle i el/la cap 
d’estudis i la direcció

Estudi dels horaris per poder dur a 
terme les reunions de coordinació dins 
l'horari lectiu.

Nombre de reunions dutes a terme dins
l'horari lectiu

Horari mestres

Potenciar una bona coordinació 
intercicles per facilitar l’adaptació de 
l’alumnat al canvi de cicle, així com 
per fomentar una línia transversal de 
treball.

 Planificar de reunions al llarg del curs 
 Crear un llistat de temes a tractar a les
reunions

Nombre de reunions dutes a terme
Els acords han quedat incorporats a la 
documentació del centre

 Actes de les reunions
Documents generats
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PRIORITAT: Crear comissions de treball sobre aspectes que es considerin prioritaris, per tal de fomentar la participació, implicació dels mestres i la coherència 
docent.

OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

Definir quines són les prioritats de 
cada curs per a treballar en 
comissions (tutories, escoles verdes, 
TAC, ...)

Establir reunions a inici de curs per 
establir les propostes segons les 
necessitats del claustre.
Recollir les valoracions a la memòria 
per tenir en compte el proper curs.

% de prioritats cobertes amb 
comissions.
% de les comissions valorades a final 
de curs.

Actes de les reunions.
Acords presos.
PGAC.
Memòria Anual.

Establir una persona per liderar cada 
comissió que no serà el coordinador de
cicle  i els docents que l’integren

 El claustre proposa una persona per 
tal que lideri la comissió.. Els/les 
docents es reparteixen entre les 
diferents comissions segons els àmbits
que els afecten aquell curs 

Nº de comissions i coordinadors.
Acords recollits i incorporats a la 
documentació del centre. 
% de mestres del claustre que duen a 
terme aquest curs tasques 
relacionades amb la temàtica de la 
comissió i que en formen part.

 Llistat de coordinadors/es recollits a la 
PGA.

Documentació generada on es recullen 
els acords.
Llistat de membres de cada comissió.

Planificar un dia periòdicament per dur 
a terme les reunions de cada comissió

Organitzar exclusives per tal que 
periòdicament es duguin a terme les 
reunions de les diferents comissions.

 Nombre de reunions de cada comissió
 % assistència a les reunions de 
coordinació.

Acta  de cada reunió.

Elaborar un pla de treball de cada 
comissió per tal de precisar quina serà 
la seva tasca al llarg del curs.

La persona que lidera la comissió 
lliurarà al cap d’estudis el pla de treball 
que s’ha acordat entre tots els 
membres de la comissió i la memòria a
final de curs.

 En acabar el curs s’han aplicat els 
acords presos en el pla de treball
Nº de comissions de les que s’han 
realitzat  propostes pel proper curs

 Document del pla de treball
 Recull de les propostes a la Memòria de
curs
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PRIORITAT:  Organitzar i coordinar la tasca dels docents per tal d’optimitzar els recursos humans

OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

Organitzar criteris horaris que permeti 
2 mestres a l’aula consensuant les 
seves funcions.

Establir criteris per tal d’optimitzar els 
recursos humans de l’alumnat per 
atendre la diversitat
Consensuar el rol de cada un dels 
docents quan aquests intervenen en un
mateix grup classe

% dels criteris acordats que s’han 
aplicat per confeccionar els horaris.
Acords incorporats a la documentació 
del centre.
Grau de satisfacció dels docents.

PAD
NOFC
Enquesta

5.2.3. La participació de la comunitat educativa

PRIORITAT : Fomentar la participació de tota la comunitat educativa a l’escola. 

OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

Activar i promoure la participació de 
les famílies.

 Coordinar-se amb l’AMPA.
 Incentivar l’assistència de les famílies 
a les reunions de classe
 Afavorir la participació de les famílies 
en els actes més representatius de 
l’escola.
 Establir col·laboracions amb l'AMPA 
per a la presa de decisions puntuals de
l’àmbit organitzatiu.
 Promoure la figura del delegat de 
classe com enllaç entre AMPA-
famílies-escola.
 Definir les funcions dels/les 
delegats/des de curs.

Nombre de reunions amb l’AMPA.
Nombre de reunions amb els 
delegats/des de classe.
Nº activitats realitzades per incentivar 
la participació de les famílies a les 
reunions.
Percentatge de participació a les 
reunions d’aula.
Nombre de delegats d’aula.

Nombre d’actuacions on han estat 
expressament convidades les famílies 
per participar-hi.
Incorporar les funcions dels/les 
delegats/des a la documentació del 
centre

 Actes de reunions amb l’AMPA i/o 
els/les delegats/des de curs.
 Nombre de dossiers entregats a les 
reunions d’aula.
Relació de reunions dutes a terme amb 
l’AMPA, delegats, ...
Document on figuren les funcions 
dels/les delegats/des de curs.
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OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

 Incorporar les TIC com a mitjà de 
relació amb les famílies.

Conèixer el percentatge de famílies 
que disposen d’ordinador i internet al 
seu domicili.
 Afavorir l’ús dels ordinadors i la 
connexió a internet a les famílies que 
no tinguin accés des de casa.

Percentatge de famílies que utilitzen el 
correu electrònic com a eina de 
comunicació amb el centre i nombre de
comunicats enviats.
Grau de satisfacció de les famílies en 
relació a les comunicacions a través de
les TIC.

Registre de comunicacions que han 
arribat a les famílies.
Nombre i tipologia de comunicacions 
que s’han enviat des de l’escola.
Enquesta

 Incentivar l’Escola de Pares  Recollir les necessitats i/o demandes 
dels temes que preocupen a les 
famílies en relació a l’educació dels 
seus fills/es.

% de demandes que han fet les 
famílies en relació als temes que els 
preocupen de l’educació dels seus fills.
Nombre de sessions formatives/ 
informatives de l’escola de pares..
Percentatge de participants a les 
sessions i grau de satisfacció dels 
participants i dels organitzadors.

Relació de demandes dutes a terme per 
les famílies
Relació de demandes que s’han satisfet
Enquesta de participació i satisfacció de 
les activitats realitzades.

 Millorar la difusió dels acords que es 
duen a terme a l’escola i que afecten 
directament a les famílies.

Afavorir el coneixement de les famílies 
dels acords presos a les reunions de 
delegats/des de curs, consell 
escolar, ... a través del Petit Còctel.

Nombre reunions recollides en el petit 
còctel.

Resum dels acords recollits en el Petit 
Còctel.
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5.3. ÀMBIT RELACIONAL

5.3.1. La relació família - escola

PRIORITAT: Promoure la relació entre la família i l'escola per tal de crear un entorn més participatiu que permeti compartir l'acció educativa i que contribueixi a la 
millora de la cohesió social i el bon ambient.

OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

Afavorir el coneixement de l'escola per 
part de les famílies.

Donar a conèixer a les famílies el PEC.
Carta de Compromís Educatiu.

% de les famílies que participen a les 
reunions informatives.
Grau de coneixement de les famílies.

Llistat de participants.
Enquesta.
PEC, NOFC
Carta de Compromís.

Donar a conèixer a les famílies els 
diferents òrgans de participació que hi 
ha a l'escola i estar informats de les 
seves propostes així com fomentar la 
seva participació.

A les reunions d'inici de curs i en 
especial a les de P3 informar dels 
òrgans de participació.
Difondre les convocatòries de reunions 
de delegats/AMPA/escola.
Difusió dels acords adoptats als òrgans
de participació a partir del petit còctel.

Nombre de reunions fetes per explicar 
els òrgans i les seves funcions.
Percentatge de participació a les 
reunions.
% de reunions difoses respecte les 
realitzades.
Grau de satisfacció de les famílies 
respecte la informació rebuda i dels 
organitzadors.

Actes generades de les reunions.
Petit Còctel on es recullen els acords.
Convocatòries.
Enquesta.

Consolidar els canals de comunicació 
família-escola: carpeta viatgera, 
agenda, pàgina web, correu electrònic, 
petit còctel, ...

Difusió de les comunicacions a les 
reunions de classe dels canals de 
comunicació existents: carpeta 
viatgera, agenda, pàgina web, correu 
electrònic, petit còctel, ...
Fomentar l'ús del correu electrònic com
a mitjà de comunicació amb les 
famílies.
Fomentar l'ús de la pàgina web del 
centre com a mitjà de difusió.

% de famílies que utilitzen els canals 
de comunicació.
% de comunicacions enviades utilitzant
mitjans electrònics.
Grau de satisfacció i de coneixement 
de la pàgina web del centre.

Pàgina web.
Comunicacions.
Enquesta.
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OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES
Realitzar entrevistes amb les famílies 
per establir canals de coneixement i 
confiança

Realització d'almenys 2 entrevistes 
amb les famílies per curs (1r trimestre i 
fi de curs)
Recollida dels acords en el full 
d'entrevistes.
Elaboració guió per a la realització de 
l’entrevistes.

Nombre d'entrevistes realitzades.
Grau de satisfacció de les famílies i 
docents.

Full d'entrevistes.
Valoracions.

Incentivar a les famílies a la 
participació en les activitats escolars

Coordinar amb l'AMPA i els/les 
delegats/des de classe les diferents 
activitats obertes a les famílies.
Difondre les activitats obertes a les 
famílies a tota la comunitat.
Cercar estratègies per afavorir la 
participació de les famílies.
Recollir dels/les delegats/des la 
valoració de les activitats per part de 
les famílies.

Nombre de famílies participants.
Grau de satisfacció de les famílies.

Actes de les reunions.
Valoracions delegats/des.
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5.3.2. La relació amb les institucions públiques

PRIORITAT: Establir coordinacions amb diferents institucions (Departament d’Ensenyament, Ajuntament, Creu Roja, Fundació Jaume Bofill, ...) per tal d’establir 
mecanismes de col·laboració.

OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

Realitzar col·laboracions amb diferents 
institucions per tal d’aconseguir 
col·laboracions entre aquestes i 
l’escola:
Ajuntament (activitats extraescolars, 

subvencions, ...)
. Regidoria Serveis Socials
. Regidoria Medi Ambient
. Llei de Barris
. Casal d’Estiu

Creu Roja (activitats, subvencions, ...)
Fundació Jaume Bofill (Lecxit)

Reunions amb els responsables de les 
diferents institucions per tal de 
planificar, coordinar, fer el seguiment i 
valoracions de les actuacions que es 
duran a terme així com signatura de 
convenis.

 S’ha donat resposta al % dels temes 
proposats.
 Grau de satisfacció de les famílies que
han utilitzat el servei.
Grau de satisfacció del personal 
implicat.

Acta de les reunions
Convenis signats
Valoracions
Plans de treball

PRIORITAT: Col·laborar en actuacions proposades des del CEM

OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES
Participar en les campanyes que es 
proposin des del CEM com ara la 
Postal de Nadal  o el logo de la Fira del
Comerç.

Assistir a les reunions .
Treballar amb l'alumnat per dur a terme
la tasca encomanada.
Presentar els treballs seguint els 
criteris i els terminis proposats.
Participar en l'acte públic de 
presentació.
Rebre les subvencions per part de 
l'ajuntament.

Nº de treballs presentats respecte a les
campanyes a les que es participa, 
seguint els criteris acordats.
Grau de satisfacció de l'alumnat, 
mestres, ajuntament.

Acords de la reunió.
Bases de la campanya..
Treballs publicats.
Notícies de la participació.
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PRIORITAT: Establir canals de coordinació entre els centres de primària i secundària de la zona.

OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

Participació en el seminari de 
coordinació primària – secundària i 
vincular-se als acords que es prenguin.

Inscriure’s, els docents implicats, en el 
seminari.
Assistència, per part dels docents, a 
les reunions.
Dur a terme els acords del seminari.

% de sessions en que han participat 
els mestres.
% d’acords duts a terme.

Actes de les sessions.

5.3.3. Les relacions amb els mitjans de comunicació

PRIORITAT: Coordinar la difusió d’activitats realitzades a l’escola a través dels mitjans de comunicació per tal de fer-ne difusió al municipi i voltants.

OBJECTIU QUÈ IMPLICA INDICADORS EVIDÈNCIES

Difondre activitats dutes a terme al 
centre:
-castanyada
-tarda musical
-concert de nadal
-jornada de la pau i la no-violència
-carnaval
-jornada de danses
-jornades culturals
-st. Jordi
- ...

Coordinar amb el responsable de 
comunicació de l’ajuntament les 
actuacions a fer, i posterior valoració 
així com les autoritzacions pertinents.
Generar llistat d’activitats a fer-ne 
difusió per part del claustre.
Generar documentació per tal que les 
famílies en tinguin coneixement i 
autoritzin el dret d’imatge de l’alumnat.
Generar d’autoritzacions amb dept de 
comunicació de l’ajuntament.

Els acords han quedat incorporats a la
documentació generada.

 % de famílies que han respòs i 
autoritzat el dret d’imatge.
S’han cobert % de les activitats 
previstes pels mitjans de 
documentació.
Grau de satisfacció de les activitats 
difoses.

Acta de la reunió amb el responsable de
comunicació de l’ajuntament a 
començament i a final de curs.
 Actes de claustre.
Escrit adreçat al Departament de 
comunicació de l’Ajuntament.
Document autorització imatge alumnat 
vers altres organismes.

Difusió de les activitats realitzades al 
centre: sortides, tallers, festes, ... a la 
web de l’escola.

Realització de fotografies de les 
activitats realitzades.
Edició de les imatges.
Difusió de les imatges a la pàgina web 
del centre, revista i  setmanari.

% d’activitats difoses a la pàgina web, 
setmanari i/o revista de les realitzades 
a l’escola.
Grau de satisfacció de les famílies de 
les activitats difoses i del professorat.

Pla TAC (pla d’acollida digital del 
professorat)
Valoració feta per part de l’AMPA i les 
delegades sobre la difusió feta i del 
professor
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