
1. Objectius 
1.1 Millora de resultats 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratègia:

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora

1.1.1Seguir formant part de xarxes de 

treball i d'aprenentatge a través de la 

xarxa local 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 de la XCB.

Tot el curs Grup Impulsor Haver assistit al 100% de les hores 

de formació els membres 

representants del grup impulsor.

1.1.1.2 Treballar amb el claustre 

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.

1.1.2.3 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%.

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

No hi ha propostes de millora més 

enllà de continuar implicats en la 

XCB com a ens que ens 

acompanya en aquest procés de 

millora.



 

 

 

Estratègia:

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora

1.2.1 Potenciar el desenvolupament de les 

estructures cognitives, el raonament i el 

pensament lògicomatemàtic, les habilitats 

lingüístiques i els hàbits de conducta.

1.2.1.1 Implementar la segona fase del 

projecte escacs a l'escola.

de setembre a 

juny

Cap d'estudis Garantir que l'alumnat de 2n a 4t faci 

una segona formació en escacs de 

10h. Garantir que l'alumnat de 1r faci 

una formació incial de 10h.

S'ha assolit, i per tant es proposa 

continuar amb la proposta formativa 

pel proper curs a 1r i 5è.

1.2.2  Participar del Programa d'innovació 

pedagógica Apadrinem el nostre patrimoni

1.2.2.1Afavorir la implicació de l’alumnat a 

partir d’una proposta didàctica dissenyada 

amb els criteris de significativitat, 

comunicació, acció i projecció del model 

De setembre a 

febrer

Cap d'estudis

1.2.2.2 Cercar la implicació de les famílies 

i del barri per a poder elaborar una 

proposta conjunta. 

Cap d'estudis

1.2.2.3 Implementació de la fase inicial del 

projecte de millora de l'espai de la 

Fontmartina.

De març a juny Cap d'estudis Haver executat la primera fase del 

projecte. 

1.2.3 Fomentar el treball de metodològies  

globalitzades per afavorir unes condicions 

d'aprenentatge que desenvolupin i impulsin 

l'aprenentatge competencial en tots els 

nivells.

1.2.3.1Tractorar el treball de metodologies 

globalitzades a tota la primària.

Tot el curs Coord, 

comunitat de 

mitjans

Disposar de les programacions dels 

diferents projectes desplegats.

S'han realitzat diferents projectes 

però les programacions no estan 

finalitzades. Cal continuar el proper 

curs. 

1.2.4Millorar la comprensió lectora com 

una habilitat imprescindible per al 

desenvolupament personal.

1.2.4.1 Cercar recursos que contribuexin a 

millorar el gust per la lectura i la 

comprensió lectora.

Tot el curs Cap d'estudis Disposar d'un recurs motivador per 

l'alumnat.

Tractorar l'aplicació de Legiland a 

6è i adquirir nous títols 

especialment del nivell baix.

1.2.4.2 Fer partíceps a les famílies 

d'aquestes iniciatives per tal de fomentar 

el gust per la lectura dels seus infants.

Tot el curs Tutors de 

primària

Disposar d'un recurs motivador per 

l'alumnat.

Ha suposat una gran inversió 

econòmica i de recursos humans i 

els resultats tot i ser bons no 

compensen la inversió, per tant es 

deixarà d'emprar el mètode glifing. 

S'ha aconsguit la participació de les 

famílies i s'haurà de continuar 

demanant la seva col·laboració amb 

d'altres eines que no siguin el 

glifing.

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

Disposar d'un projecte de millora de 

l'espai de la Fontmartina.

Insistir a l'Ajuntament en la 

necessitat d'agilitzar els temps 

d'execució.Aconseguir integrar la 

Font Martina com un espai 

d'aprenentatge que vagi més enllà 

d'una intervenció per a  l'adequació 

de l'espai.



 

 

 

 

 

 

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.

1.3.1.1Millorar 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)

Recuper el projecte de l'escamot 

verd.

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. 

Reformular el treball de l'hort amb la 

possibilitat de fer-ho ciclic 

Estratègia:

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora

1.4.1 Millorar les competències digitals de 

l'alumnat.

1.4.1.1Revisar el Pla TAC 1r trimestre Coord. TAC Disposar de la programació TAC S'ha revisat el pla TAC i la 

programació just quan s'han 

publicat les orientacions per a 

l'avaluació de la competència digital 

de l'alumnat a PRI, la qual cosa ha 

suposat tornar a revisar novament la 

programació. Per tant, cal continuar 

amb aquesta tasca el proper curs. 

1.4.1.2 Dissenyar una planificació d'àmbit 

transversal que faciliti desenvolupar 

mètodes de treball en l'ús de les 

tecnologies.

1r  trimestre Coord. TAC Haver utilitzat en les dinàmiques de 

treball del grup classe les 

plataformes digitatls acordades per 

comunitats. 

S'ha assolit en gran mesura gràcies 

a disposar d'Ipad's que donaven 

molta autonomia, hagilitat  en la 

realització de les activitats, 

especialment a partir de 3r de PRI.

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

1.4 Desplegar les habilitats, coneixements i actituds dels alumnes a assolir des de l'àmbit digital.



1.2 Millora de la cohesió social 
 

  

Estratègia:

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora
2.1.1 Potenciar mesures que cerquin la 

cohesió social, l'equitat, la convivència i la 

gestió de les emocions a través de la 

participació en un projecte de recerca de 

la UB.

2.1.1.1Participar de la formació impartida 

pel Grup de recerca en orientació 

psicopedagògica de la UB (GROP) 

Setembre-

octubre

Cap d'estudis Que el 100% dels tutors de 

primària participin de la formació.

2.1.1.2Implementar les 

activitats/dinàmiques d'educació 

emocional de la recerca.

Octubre-Abril Cap d'estudis Disposar de resultats de 

l'avaluació de pre-test i post-test 

de l'estat emocional dels 

membres participants de l'etapa 

d'educació primària.

2.1.1.3 Implicar a les famílies en la 

formació emocional per  fer un bon 

acompanyament als  infants.

Que el 50% de les famílies 

participin de la formació d'aquest 

projecte de recerca.

2.1.1.4

2.1.2 Participar en el projecte Música 

comunitària per afavorir la inclusió a través 

de la música.

2.1.2.1 Introduir a 5è la batucada com a 

mitjà de cohesió i inclusió.

tot el curs Cap d'estudis Grau de satisfacció dels diferents 

agents implicats en el projecte.

Seguir vinculats a aquest projecte en el 

nivell de 5è de PRI.

Estratègia:

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora
2.2.1Generar espais i documents que 

recullin les accions que han de dur a 

terme els diferents agents de la comunitat 

per tal de facilitar l'èxit educatiu.

2.2.1.1Revisar el Pla d'acollida 1r-2n trimestre Coor. Ling. Diposar d'un nou Pla d'acollida

2.2.1.2Generar espais de participació de 

les famílies per a la presa de decisions de 

l'escola

Tot el curs Director Nombre de reunions amb les 

famílies.

2.1 Millorar la competència emocional de l'alumnat i del professorat 

Fer extensiva la formació en educació 

emocional a tot el claustre amb l'objectiu 

de dissenyar una programació pròpia del 

centre, en funció de les orientacions de la 

recerca de la UB que s'ha dut a terme 

aquest curs.

S'ha consensuat amb els diferents 

membres de la comunitat educativa i 

finalment s'ha aprovat en consell Escolar 

el nou Pla d'acollida que s'integrarà dins 

el Projecte de convivència.

2.2 Cercar la coresponsbilitat de tots els agents de la comunitat educativa per assolir l'èxit educatiu.



 


