
Objectiu 1:

Estratègia:
Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora

1.1.1 Seguir formant part de xarxes de 
treball i d'aprenentatge a través d'Escola 
Nova 21 i de la Xarxa de Competències 
Bàsiques  amb l'objectiu de caminar cap a 
un marc d'escola avançada. 

1.1.1.1 Participar de les sessions de 
formació.

Tot el curs Grup Impulsor Haver assistit al 100% de les hores de 
formació els membres representants 
del grup impulsor.

Aquest treball ha quedat trencat pel 
confinament. Voluntat de continuar el 
proper curs.

1.1.1.2 Treballar l'avaluació com a motor 
del canvi.

Tot el curs Grup Impulsor Definir els acords dels diferents blocs 
abordats a la formació sobre 
l'avaluació.

S'han realitzat les activitats 
proposades des de la XCB però no 
ha tingut continuitat pel confinament. 
Cal continuar amb aquest treball.

1.1.2.1 Ampliar els membres del Grup 
Impulsor per fer més parcipatiu i cercar la 
coresponsabilitat de tots el membre en el 
procés de canvi metodològic.

Tot el curs Grup Impulsor Aconseguir que el grup impulsor 
estigui integrat per vuit professors

S'ha aconseguit aquest objectiu, amb 
una representació equilibrada de 
totes les comunitats.

1.1.2.2 Acompanyar i orientar el professorat 
en les diferents activitats innovadores 
d'aprenentatge a implementar 

Tot el curs Grup Impulsor Obtenir una valoració positiva de la 
tasca realitzada pels membres del 
grup impulsor amb un percentatge 
superior al 80%.

No s'ha pogut finalitzar aquesta 
tasca pel coronavirus.

Estratègia:
Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora

1.2.1 Promoure l’aprenentatge integrat de 
contingut i llengua estrangera 
(AICLE/EMILE) com a mitjà d’instrucció per 
ensenyar continguts de diferents matèries.

1.2.1.1 Implementar l'AICLE a 5è i 6è a 
l'àrea d'educació visual i plàstica.

Tot el curs Professorat 
d'anglès

Que el 85% de l'alumnat superi les 
proves de CB de llengua anglesa de 
6è de PRI.

1.2.1.2 Implementar l'AICLE a 3r i 4t a 
l'àrea d' Educació física

Tot el curs Professorat 
d'anglès

Que el 90% de l'alumnat de 3r i 4t 
superi l'àrea de llengua anglesa.

Valoració positiva de l'experiència i 
del nivell d'assoliment dels objectius.

1.2.2 Potenciar el desenvolupament de les 
estructures cognitives, el raonament i el 
pensament lògicomatemàtic, les habilitats 
lingüístiques i els hàbits de conducta.

1.2.2.1  Implementar el projecte escacs a 
l'escola. 

1r Trimestre Cap d'estudis Garantir a l'alumnat una formació 
inicial en escacs de 10h

Valoració positiva de la formació 
rebuda pels alumnes per part d'una 
experta.

1.2.2.2 Integrar els escacs en el treball 
d'ambients de la comunitat de mitjans.

2n i 3r trimestre Coord. 
comunitat de 
mitjans

Disposar d'un ambient d'escacs dues 
franges horaries setmanals. 

No es pot fer una valoració en tant 
que el confinament ha coincidit amb 
l'inici dels ambients a la comunitat de 
mitjans.

Centre: Escola Fontmartina Curs escolar: 2019-2020
Millora dels resultats educatius

1.1 Estructurar un sistema de xarxes de treball i d'aprenentatge

1.2 Implementar  projectes que despleguin pràctiques educatives que ens portin cap a un marc d'escola avançada.

1.1.2 Fomentar un lideratge distribuït de 
l'equip directiu a través del Grup Impulsor



1.2.3 Participar del Programa d'innovació 
pedagógica Apadrinem el nostre patrimoni

1.2.3.1 Afavorir la implicació de l’alumnat a 
partir d’una proposta didàctica dissenyada 
amb els criteris de significativitat, 
comunicació, acció i projecció del model 
competencial orientador.

Tot el curs Cap d'estudis Haver assistit al 100% de les hores de 
formació.

S'ha assistit a les sessions de 
formació però no s'han realitzat 
totes.S'intentarà reprogramar la 
planificació per tal de seguir el 
cronograma establert.

1.2.4 Fomentar els ambients 
d'aprenentatge com a metodologia per a 
treballar les intel·ligències multiples.

1.2.4.1 Consolidar el treball per ambients 
d'aprenentage a la comunitat de petits.

Tot el curs Coord. 
comunitat de 
petits

Disposar dels criteris d'avaluació que 
regiran l'avaluació dels ambients.

S'assolit però no s'han acabat 
d'implementar en la seva totalitat pel 
tema del confinament,

1.2.4.2 Iniciar el treball per ambients 
d'aprenentatge a la comunitat dels mitjans.

2n i 3r trimestre Coord. 
comunitat de 
mitjans

Haver dissenyat i implementat un 
entorn d'aprenentatge innovador que 
s'ajusti al propòsit i criteris definits en 
consonància als  ja iniciats a l'etapa 
d'educació infantil.

Es van dissenyar i presentar a 
l'alumnat però no s'han implementat 
pel tema del confinament.

1.2.5 Fomentar el treball de metodològies  
globalitzades per afavorir unes condicions 
d'aprenentatge que desenvolupin i impulsin 
l'aprenentatge competencial en tots els 
nivells.

1.2.5.1. Tractorar el treball de metodologies 
globalitzades. 

Tot el curs Coord, 
comunitat de 
mitjans

Disposar de les programacions dels 
diferents projectes desplegats

No s'ha assolit al 100%.

1.2.6.1 Cercar recursos que contribuexin a 
millorar el gust per la lectura i la 
comprensió lectora

Tot el curs Tutors de 4t Disposar d'un recurs motivador per 
l'alumnat.

Valoració molt positiva pel que fa a 
l'impacte  en el gust per la lectura. 
Dificultats: cal disposar d'un volum 
important de llibresde diferents 
nivells o bé fer ús del préstec de la 
biblioteca municipal per accedir a les 
lectures. 

1.2.6.2 Fer partíceps a les famílies 
d'aquesta iniciativa per tal de fomentar el 
gust per la lectura dels seus infants.

Tot el curs Tutors de 4t Valoració positiva per part dels pares 
tot i que la participació en la gestió 
de l'aplictiu ha estat baixa. 

Estratègia:
Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora

1.3.1 Fomentar accions que promoguin la 
consciència sobre la sostenibilitat i millora 
de l'entorn proper

1.3.1.1 Millorar la implicació del claustre en 
la tasca de sensibilització, conscienciació  i 
desenvolupament sostenible.

Setembre Comissió 
Escola Verda

Reduir un 25%  l'índex d'incidencies 
en la recollida selectiva (paper, 
plàstics, orgànic i rebuig)

Ha quedat interrumpuda des del 
segon trimestre.

1.3.1.2  Potenciar l'hort com un treball 
transversal d'escola

Tot el curs Comissió 
Escola Verda

Que tot l'alumant hagi tingut com a 
mínim una experiència en l'activitat de 
l'hort. 

Valoració irregular en funció dels 
nivells. Cal sensibilització per part 
del professorat.

Estratègia:
Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora

1.2.6 Millorar la comprensió lectora com 
una habilitat imprescindible per al 
desenvolupament personal.

1.3 Conscienciar la comunitat educativa en la visió d'entorn sostenible.

1.4 Millorar la gestió documental del centre



1.4.1Emprar l'eina Gsuite 1.4.1.1 Utilitzar l'eina Gsuite com a recurs 
per a gestionar tota la comunicació d'escola 
així com la documentació de centre..

1r trimestre Coord. TAC Que tothom hagi fet ús de les unitats 
d'equip i de les organitzacions al llarg 
del curs.

Valoració positiva de l'eina Gsuite 
que ens ha estat de gran utilitat 
durant el confinament. No hem 
desenvolupat  el tema de les unitats 
d'equip,ha quedat pendent perquè 
hem restat des del febrer sense 
coordinador TAC.



Objectiu 2:

Estratègia:
Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora
2.1.1 Millorar la Convivència de Centre. 2.1.1.1 Elaborar el Pla de Convivència tot el curs Coord. Ling. i 

de cohesió
Incloure el Pla de convivència en 
l'ordre del dia de totes les reunions 
amb els diferents sectors de la 
comunitat educativa. 

S'ha elaborat i exposat a tots els sectors 
de la comunitat educativa. 

2.1.2 Continuar amb el desplegament del 
Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de 
l'atenció educativa a l'alumnat en el marc 
d'un sistema educatiu inclusiu. 

2.1.2.1 Revisar el PI's. Setembre CAD Disposar d'un nou format de PI. S'ha revisat i cal valorar quina de les 
diferents propostes desplegades s'ajusta 
més a les necessitats del centre.

2.1.2.2 Millorar el seguiment de l'atenció 
educativa de l'alumnat.

Tot el curs Direcció Incrementar un 30% de temps al 
seguiment de les mesures i 
suports implementats per atendre 
la diversitat-

No es pot fer la valoració per motius del 
confinament. Cal remarcar l'esforç per tal 
de grantir la igualtat d'oportunitats entre tot 
l'alumnat durant el període de confinament.

2.1.2.3 Implementar mesures i suports 
universals. 

Tot el curs Direcció Pendent proper curs.

Centre: Escola Fontmartina Curs escolar: 2019-2020
Cohesió social

2.1 Cercar la participació de la comunitat escolar per a millorar la cohesió social.


