Resolució d'aprovació de la MEMÒRIA ANUAL
Resolució de la directora del centre educatiu Escola Fabra, d'Alella, per la qual aprova la Programació
General Anual de Centre.
Com a directora de l'Escola Fabra d'Alella, i en aplicació de les competències que estableix l'article 132 de la Llei
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la
millora de la qualitat educativa, d'acord amb la Resolució de 20 de juny de 2018, per la qual s'aproven els
documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2018-2019, i d'acord amb el suport dels
membres del consell escolar,
RESOLC:
1. Aprovar la Memòria Anual de Centre, que s'adjunta a aquesta resolució, per al període 2019-2020.
2. Comunicar aquesta resolució al consell escolar del centre i donar-la a conèixer a tota la comunitat educativa.
Així mateix, aquest projecte estarà a disposició de l'Administració educativa.

La directora:

Noemí Fernández Selva
Alella, 30 de setembre de 2019
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1. Introducció
La Programació General (PGA) del curs 2018-2019 es va elaborar tenint en compte la normativa vigent. El seu
objectiu principal era ser el punt de referència de tots els sectors, òrgans i persones que incidim en el procés
educatiu de l'alumnat del nostre centre, l'Escola Fabra.
L’equip directiu va elaborar la PGA a partir del projecte de direcció, les valoracions del curs anterior recollides a la
Memòria Anual, les propostes de millora, els resultants de l’avaluació externa i diagnòstica, les avaluacions
internes i les reflexions dels diferents sectors de la comunitat educativa que participen de la vida escolar.
Una vegada acabat el curs, s’han analitzat les actuacions previstes a la PGA i el seu grau d’assoliment i/o
d’execució. També hem revisat allò que ens vam proposar en el Projecte de Direció (PdD) i els indicadors del
nostre Projecte Educatiu de Centre (PEC).
Els procediments i mitjans utilitzats per a l’avaluació han estat les reunions de l’equip directiu, reunions dels cicles,
valoracions de les comissions, departaments i serveis, valoracions de l’equip de coordinació i de l’equip directiu,
reunions amb els equips de treball que intervenen a l’escola (com ara els Serveis Educatius de Zona i els Serveis a
les Persones de l’Ajuntament), reunions amb la Regidoria d’Educació i la Regidoria de Serveis Municipals de
l’Ajuntament d’Alella, reunions amb l’AFA, amb el PAS, converses individuals de la directora amb les docents i els
docents de l’escola, enquesta de satisfacció del professorat i de les famílies, anàlisi dels registres de les sessions
d’avaluació, anàlisi de les valoracions de les activitats, sortides i colònies i anàlisi dels resultats acadèmics
(avaluació interna i externa).
Aquest curs 2018-2019 ha estat el primer curs de l’equip directiu format per la Laia Chabert (secretària), l’Eva
Pallarols (cap d’estudis) i la Noemí Fernández (directora).
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Podem definir que ha estat tot un repte i un camí d’aprenentatge, tant en l’àmbit pedagògic i organitzatiu com en
l’àmbit de creixement personal. Hem intentat assolir els objectius marcats al nostre projecte de direcció i
concretats a la PGA, alhora que hem volgut vetllar pel benestar de totes les persones que formen part de la
comunitat educativa de l’Escola Fabra.
Després de tot un any, la nostra valoració com a equip és positiva i la realització d’aquesta memòria ens impulsa a
marcar-nos nous objectius de millora que especificarem a la PGA del pròxim curs.
Tanquem el 2018-2019 amb satisfacció i encetem el 2019-2020 amb il·lusió.

6

2. Resultat de l’avaluació de la PGA (Programació General Anual). Curs 2018-2019
ÀMBIT PEDAGÒGIC
OBJECTIU ESTRATÈGIC: 1. Consolidar i/o millorar el nivell competencial de l'alumnat.
OBJECTIUS OPERATIUS:
- Millorar el treball per competències en tots els àmbits i nivells.
- Millorar les programacions i l'avaluació competencial en tots els àmbits i nivells.

ACTIVITATS/ACTUACIONS
Redacció del Pla
Treball de l’EAP
centre.

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

RECURSOS

RESULTAT / ASSOLIMENT

de 1r trimestre
al

Cap d'estudis, equip Els del centre i serveis 100% assolit
docent.
educatius.

Definició
del
Pla 1r trimestre
d'Atenció a la Diversitat
per millorar l'atenció de
les
necessitats
educatives de l'alumnat.

Psicopedagoga
de Els del centre i serveis 100% assolit
l'EAP, direcció i cap educatius.
d'estudis.

Introducció
de
la 1r, 2n i 3r trimestre
robòtica als tallers i
racons de cicle infantil,
inicial, mitjà i superior.

Cap d'estudis, tutores Els del centre.
i coordinadores de
cicle.

100% assolit. S’han
realitzat tallers de
robòtica en tots els cicles
durant el curs.

Realització
d’activitats 1r, 2n i 3r trimestre
per
dinamitzar
la
biblioteca i aplicar el pla
lector:
- Padrins de lectura (P-5è
i 1r - 6è).

Cap
d'estudis, Els del centre.
Gemma Carrau (perfil
Biblioteca i tutora 6è),
Comissió Biblioteca.

- Padrins lectura: 100%
assolit (s’ha realitzat
cada setmana durant tot
el curs.)
- Lectures al pati: 75%
assolit. S’han realitzat 6
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- Lectures al pati
- Mitja hora de lectura
diària en tots els nivells
de Primària.
- Comissió de Biblioteca
del
centre
(per
dinamitzar la biblioteca
escolar)

lectures de 8. Proposta
millora PGA 19-20.
- Mitja hora lectura
diària: 100% assolit. S’ha
respectat a tots els nivells
de Primària la
programació de lectura.
- Comissió biblioteca:
100% assolit (la creació i
posada en marxa de la
comissió). Aquest curs
s’han dedicat moltes
hores a la catalogació
amb ePèrgam i s’han
pogut fer poques
dinamitzacions (3 al llarg
del curs). Proposta
millora PGA 19-20.

- Aplicació de l’annex 3 1r, 2n i 3r trimestre
del Pla TAC del centre i
migrar el Pla TAC a
l’aplicatiu
del
Departament.

Equip Directiu,
coordinadora TAC,
equip docent.

Incorporació
de 2n i 3r trimestre
material informàtic nou
com a eines i recursos
d'aprenentatge
(Cromebooks i tablets)

Coordinadora
de Els de l'Ajuntament 100% assolit (al 1r
Cicle
Superior, d'Alella i els del trimestre). S’han comprat
coordinadora TAC i centre.
un total de 13
mestres
de
Cicle
Cromebokks i 2 iPads
Superior.
que s’han utilitzat a cicle
superior

Aplicació de la segona

Direcció,

1r, 2r i 3r trimestre

Els del centre.

equip Els del centre.

Annex 3 aplicat. Queda
pendent gradar la
competència digital a
tota la Primària. Proposta
millora PGA 19-20.
S’ha migrat el Pla TAC a
l’aplicatiu del
Departament (maig
2019).

100% assolit.
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fase del Projecte TEI
(Tutoria Entre Iguals)en
els cursos:
P3-P5
P4-1r
3r-5è
4t-6è

docent,
coordinadores
TEI
(Mònica
Blanc
i
Noemí
Fernández),
coordinació
de
menjador i monitors
de
menjador,
regidoria d'Educació
de
l'Ajuntament
d'Alella.

Elaboració
de
3 1r, 2n i 3r trimestre
programacions
competencials (una per
trimestre)
de
l'àmbit
lingüístic, en les àrees de
llengua
catalana,
llengua
castellana
i
llengua anglesa,
tot
seguint les graelles de
programació de l’àmbit
lingüístic (veure annex)

Cap
d'estudis, Els del centre i serveis 70% assolit.
mestres
que educatius.
imparteixen
les
assignatures
de
llengua
castellana,
catalana i anglesa.

-

Cap
d’estudis, Els del centre
mestres de cicle mitjà
i superior

Introducció de textos 1r, 2n i 3r trimestre
científics a l’àmbit
lingüístic per millorar
la competència de
comprensió
lectora
en aquest àmbit.

100% assolit.
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Indicador

Índex d’alumnes de 6è que superen les proves de competències internes i externes.

Finalitat (resultat esperat)

Aconseguir que el 95% de l’alumnat sigui competent en acabar l’etapa de Primària.

Fórmula

Nombre d’alumnes de 6è/ nombre d’alumnes que superen les competències.

Població/mostra

Alumnat de 6è

Font

Resultats de les proves externes (Departament d’Ensenyament) i resultats de les proves
internes (centre).

Instrument

Gràfic

Freqüència d’obtenció

Anual

Freqüència d’anàlisi

Anual

Responsable d’obtenció

Cap d’estudis/ direcció.

Responsable d’anàlisi

Cap d’estudis/ direcció

Distribució/comunicació

Equip directiu, Claustre, Consell Escolar.

Criteri d’acceptació

≥ al 5% de l’alumnat de 6è.

Observacions

Caldrà tenir amb compte les dificultats que presentin l’alumnat amb diagnòstic i PI.
També el nivell de coneixements de l’alumnat nouvingut (últims 24 mesos).

Resultat/ assoliment:
•

Alumnat de 6è de Primària que ha superat les proves d’avaluació externa (Competències Bàsiques) (franja alta,
mitja-alta i mitja-baixa de superació): 90,14 %

•

Alumnat de 6è de Primària que ha superat les proves d’avaluació interna: 100%

•

TOTAL ASSOLIMENT DE L’INDICADOR: 95,07%
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Indicador

Número de programacions competencials revisades i aplicades a l’aula
lingüístic.

de l’àmbit

Finalitat (resultat esperat)

Aconseguir que el 100% del professorat entregui 3 programacions competencials de
l’àmbit lingüístic.

Fórmula

Nombre de programacions entregades a l’equip directiu.

Població/mostra

Equip de mestres

Font

Programacions de l’àmbit lingüístic

Instrument

Recull de programacions

Freqüència d’obtenció

Trimestral

Freqüència d’anàlisi

Anual

Responsable d’obtenció

Cap d’estudis/ direcció.

Responsable d’anàlisi

Cap d’estudis/ direcció.

Distribució/comunicació

Equip directiu, Claustre.

Criteri d’acceptació

90% de programacions entregades.

Observacions

Amb els mestres i les mestres que no imparteixin assignatures de l’àmbit lingüístic, es
pactarà l’entrega igualment de tres programacions d’altres àmbits.

Resultat/ assoliment: 70% assoliment.
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ÀMBIT PEDAGÒGIC
OBJECTIU ESTRATÈGIC: 2. Impulsar la llengua estrangera (anglès) en les etapes d'Infantil i Primària
OBJECTIUS OPERATIUS:
- Millorar la competència lingüística en llengua anglesa de tot l'alumnat del centre.
- Millorar les programacions competencials de l'àrea de llengua anglesa.
- Sistematitzar la competència lingüística en l'àrea de llengua anglesa en tota l'escola.

ACTIVITATS/ACTUACIONS

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

RECURSOS

RESULTAT / ASSOLIMENT

- Elaboració de tres 1r, 2n i 3r trimestre
programacions
competencials en l'àrea
de llengua anglesa, tot
seguint les indicacions
del curriculum vigent.

Cap
d'estudis, Els del centre i serveis 70% assolit.
mestres especialistes educatius.
en llengua anglesa.

Aplicació
i 1r, 2n i 3r trimestre
dinamització
del
projecte GEP (ús de la
llengua
anglesa
en
àrees no lingüístiques):
- 6è: 1h setmanal de
Science.
- 5è i 6è: al final de cada
unitat de Medi es farà un
taller en anglès.
- 5è i 6è: es farà 1 o 2
unitats d’Educació Física
en anglès.

Direcció,
Els del centre, famílies - 6è: 1h setmanal de
Science: 100% assolit.
Departament
de voluntàries.
Llengua
Anglesa,
- 5è i 6è: al final de cada
Cap
d'estudis,
unitat de Medi es farà un
especialistes
de
taller en anglès: 100%
llengua
anglesa,
assolit.
equip docent.
- 5è i 6è: es farà 1 o 2
unitats d’Educació Física
en anglès: 100% assolit.
- 3r, 4t i 5è: Es fa “Arts &
Craft en anglès”: 100%
assolit.

12

- 3r, 4t i 5è: Es fa “Arts &
Craft en anglès”.
- 4t, 5è i 6è: s’inicia el dia
amb
un
rutina
de
“Inspirational Quotes”.
- "English week" (tot el
centre)

- Docència de la llengua 1r, 2n i 3r trimestre
anglesa des de P3 a 6è.
A P3 s'iniciaran amb els
hàbits i rutines amb
l'especialista i la mestra
tutora.

-

4t, 5è i 6è: s’inicia el
dia amb un rutina de
“Inspirational Quotes”:
66% assolit. S’ha dut a
terme principalment a
cicle
superior.
Proposta millora PGA
19-20.
- "English week" (tot el
centre):
100%
assolit.
L’English Week la vam
celebrar del 4 al 8 de
març de 2019. Proposta
millora PGA 19-20 en
algunes activitats i en les
dates (després de les CB
de 6è).
Departament
de Els del centre.
Llengua
Anglesa,
Cap
d'estudis,
especialistes
de
llengua
anglesa,
equip
docent
d'infantil.

100% assolit. A Infantil
s’ha realitzat 1 hora
setmanal de llengua
anglesa (P3: hàbits i
rutines).
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Indicador

Docència de l’especialista de llengua anglesa en tots els nivells d’Infantil i Primària.

Finalitat (resultat esperat)

Introduir la llengua anglesa a tots els nivells (de P3 a 6è).

Fórmula

Hores de docència dels especialistes de llengua anglesa

Població/mostra

Tots els nivells del centre.

Font

Horaris

Instrument

Horaris

Freqüència d’obtenció

Anual

Freqüència d’anàlisi

Anual

Responsable d’obtenció

Cap d’estudis, especialistes d’anglès.

Responsable d’anàlisi

Cap d’estudis, direcció, especialistes d’anglès.

Distribució/comunicació

Equip directiu, Claustre.

Criteri d’acceptació

Realització del 100% de la programació horària del centre.

Observacions

A P3, caldrà tenir en compte començar a fer activitats amb la tutora a l’aula (Hàbits i
rutines).

Resultat/ assoliment:
•

100% assolit. A Infantil s’ha realitzat 1 hora setmanal de llengua anglesa per l’especialista de llengua anglesa (P3:
hàbits i rutines).

14

Indicador

Número de programacions competencials revisades i aplicades a l’aula de l’àrea de
llengua anglesa.

Finalitat (resultat esperat)

Aconseguir que el 100% del professorat entregui 3 programacions competencials de
l’àrea de llengua anglesa.

Fórmula

Nombre de programacions entregades a l’equip directiu.

Població/mostra

Equip de mestres

Font

Programacions de l’àrea de llengua anglesa.

Instrument

Recull de programacions

Freqüència d’obtenció

Trimestral

Freqüència d’anàlisi

Anual

Responsable d’obtenció

Cap d’estudis/ direcció.

Responsable d’anàlisi

Cap d’estudis/ direcció.

Distribució/comunicació

Equip directiu, Claustre.

Criteri d’acceptació

90% de programacions entregades.

Observacions

Les mestres de llengua angles no estan acostumades a programar segons els criteris
competencials pactats al centre, ja que habitualment programen seguint les pautes de
la guia didàctica de l’editorial. Caldrà, doncs, supervisió i suport de la cap d’estudis.

Resultat/ assoliment:
•

100% assolit. Cada mestra ha entregat 3 programacions competencials, una per trimestre, revisades i validades
per la cap d’estudis del centre.
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Indicador

% d’activitats realitzades vinculades al projecte GEP de l’escola.

Finalitat (resultat esperat)

Realització de totes les activitats programades emmarcades a dins del Projecte GEP.

Fórmula

Nombre d’activitats GEP realitzades / Nombre d’activitats GEP programades

Població/mostra

Tots els nivells del centre.

Font

Programacions de els activitats vinculades al projecte GEP

Instrument

Recull de programacions vinculades al projecte GEP

Freqüència d’obtenció

Anual

Freqüència d’anàlisi

Anual

Responsable d’obtenció

Cap d’estudis, mestres AICLE, especialistes d’anglès.

Responsable d’anàlisi

Cap d’estudis, direcció, mestres AICLE, especialistes d’anglès.

Distribució/comunicació

Equip directiu, Claustre.

Criteri d’acceptació

Realització del 90% de les activitats programades.

Observacions

Caldrà tenir en compte si hi ha baixes llargues de les mestres o altres incidències.

Resultat/ assoliment:
•

93,3% assolit. S’han realitzat el 93,3% d’activitats programades emmarcades a dins del Projecte GEP.
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ÀMBIT PEDAGÒGIC
OBJECTIU ESTRATÈGIC: 3. Potenciar l'àrea de música i d'educació en valors
OBJECTIUS OPERATIUS:
- Consolidar l'aprenentatge de la música en l'etapa d'Infantil i Primària amb especialista.
- Sistematitzar l'aprenentatge de l'educació emocional i en valors en tota l'escola.
- Donar valor dins de l'horari escolar a les àrees de música i d'educació en valors.

ACTIVITATS/ACTUACIONS
- Elaboració de 3
programacions
competencials d'un
nivell (una per trimestre)
de l'àrea de música, tot
seguint les indicacions
del Departament
d'Ensenyament i tal i
com indica el curriculum
vigent.

TEMPORITZACIÓ
1r, 2n i 3r trimestre

RESPONSABLES

RECURSOS

RESULTAT / ASSOLIMENT

Cap
d'estudis, Els del centre i serveis 100% assolit. Els
especialistes
de educatius.
especialistes de música
música.
han entregat, cadascun
d’ells, una programació
competencial revisada
per la cap d’estudis.

- Docència des de P3 1r, 2n i 3r trimestre
(1h a la setmana) amb
l'especialista de música.

Direcció,
d'estudis
especialistes
música.

cap Els del centre.
i
de

- Participació en la 2n i 3r trimestre
Cantània amb l'alumnat

Direcció, especialistes Servei Educatiu
de música i tutores de L'Auditori

100% assolit. Els
especialistes de música
han realitzat docència
de l’especialitat en tots
els nivells, des de P3 fins a
6è.
de 100% assolit. La mestra
de especialista va assistir a
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de 5è de Primària i
assistència a la formació
de
l'especialista
de
música.

5è

- Preparació i execució 1r, 2n i 3r trimestre
dels concerts d'escola i
actes especials.

Direcció,
d'estudis
especialistes
música.

Seguiment
de
la 1r, 2n i 3r trimestre
programació
competencial d'Eduació
Emocional i en Valors "El
Bosc de LEM" en tots els
nivells
d'Educació
Primària

Direcció,
cap Els del centre.
d'estudis i tutores.

Barcelona,
centre.

els

cap Els del centre.
i
de

del les tres sessions de
formació. La Cantània es
va realitzar el dia 3 de
juny de 2019 a le 20 h. A
l’Auditori de Barcelona.
-100% assolit. S’han
preparat, des de l’àrea
de música, els festivals
de Nadal i el de fi de
curs (amb col·laboració
d’Ed. Física).
- 70% de seguiment. S’ha
fet servisr en tots els
cursos. Es valora
positivament tenir una
programació d’Ed. En
Valors amb tots els
materials i activitats.
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Indicador

Docència de l’especialista de música en tots els nivells d’Infantil i Primària.

Finalitat (resultat esperat)

Impartir la música amb docència de l’especialista a tots els nivells (de P3 a 6è).

Fórmula

Hores de docència dels especialistes de música

Població/mostra

Tots els nivells del centre.

Font

Horaris

Instrument

Horaris

Freqüència d’obtenció

Anual

Freqüència d’anàlisi

Anual

Responsable d’obtenció

Cap d’estudis, especialistes de música.

Responsable d’anàlisi

Cap d’estudis, direcció, especialistes de música.

Distribució/comunicació

Equip directiu, Claustre.

Criteri d’acceptació

Realització del 100% de la programació horària del centre.

Observacions

Degut a que els dos especialistes de música són nous al centre, caldrà fer reunions
periòdiques de departament de música amb l’objectiu de donar suport als mestres.

Resultat/ assoliment:
•

100% assolit. Els especialistes de música han fet classe de la seva especialitat en tots els nivells del centre, de P3 a
6è.
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Indicador

% de seguiment de la programació “El Bosc de LEM” d’Ed. Emocional i en Valors.

Finalitat (resultat esperat)

Realització de més del 50% les activitats programades emmarcades al “Bosc de LEM”.

Fórmula

Nombre d’activitats realitzades / Nombre d’activitats programades

Població/mostra

De 1r a 6è

Font

Programacions del “Bosc de LEM”

Instrument

Recull de programacions del “Bosc de LEM” treballades a l’aula.

Freqüència d’obtenció

Anual

Freqüència d’anàlisi

Anual

Responsable d’obtenció

Cap d’estudis, mestres tutores.

Responsable d’anàlisi

Cap d’estudis, mestres tutores.

Distribució/comunicació

Equip directiu, Claustre.

Criteri d’acceptació

Realització del 50% de les activitats programades.

Observacions

Caldrà tenir en compte si hi ha baixes llargues de les mestres o altres incidències.

Resultat/ assoliment:
•

70% de seguiment. S’ha fet servir en tots els cursos. Es valora positivament tenir una programació d’Ed. En Valors
amb tots els materials i activitats.
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ÀMBIT ORGANITZATIU I DE GESTIÓ
OBJECTIU ESTRATÈGIC: 4. Revisar, actualitzar i aprovar el Projecte Educatiu de Centre
OBJECTIUS OPERATIUS: Aprovar el Projecte Educatiu del Centre i publicació del mateix a la web de l’escola.

ACTIVITATS/ACTUACIONS
-

Redacció

de

TEMPORITZACIÓ

la 1r trimestre

RESPONSABLES

RECURSOS

Direcció

Els

proposta de PEC.

-

-

Revisió de la proposta 1r trimestre

Equip

per part del claustre:

Coordinadores

grups internivells.

Cicle, Equip docent.

Presentació del PEC 2n trimestre

Direcció,

al Consell Escolar i a

Escolar,

la

Educativa

Educativa.

Inspecció

Directiu,
de

Consell
Inspecció

RESULTAT / ASSOLIMENT

del

centre. 100% assolit. La proposta
del PEC es va acabar de
Consulta
amb
redactar, per part de la
inspecció.
direcció, la primera
setmana d’octubre de
2018.
Els del centre.
100% assolit. Es van fer
dues reunions (15 i 25
d’octubre de 2018)
(equips intercicles) per
revisar la proposta i
aportar suggeriments i
canvis.
Els del centre.
100% assolit. Es va
presentar el PEC al
Consell Escolar el 29
d’octubre de 2018 i el 4
de juny de 2019. A la
Inspecció Educativa es
va presentar el dia 6 de
novembre de 2018 i el 5
de juny de 2019.
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-

Aprovació del PEC.

-

Publicació del PEC a 2n trimestre
la web del centre.

2n trimestre

Direcció

Els del centre

-100% assolit. Es va
aprovar el mes de maig
de 2019.

Equip Directiu

Els del centre.

- 100%. En un inici es van
publicar les línies
generals del PEC al
gener de 2019. Al mes de
maig de 2019 es va
publicar el PEC (en la
seva totalitat) a la
pàgina web del centre.
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Indicador

Aprovació i publicació del PEC a la web del centre.

Finalitat (resultat esperat)

Revisió, aprovació i publicació del PEC.

Fórmula

Evidència de l’aprovació i de la publicació a la web del PEC

Població/mostra

PEC

Font

PEC

Instrument

Publicació del PEC a la web del centre

Freqüència d’obtenció

Anual

Freqüència d’anàlisi

Anual

Responsable d’obtenció

Direcció

Responsable d’anàlisi

Direcció

Distribució/comunicació

Equip directiu, Claustre, Inspecció Educativa, Consell Escolar.

Criteri d’acceptació

Aprovació i publicació del PEC a la web del centre.

Observacions

En el cas que no estigui acabada la web de l’escola, es publicarà al Moodle del centre.

Resultat/ assoliment:
•

100% d’assoliment. Durant el curs 2018/2019 s’ha redactat, aprovat i publicat a la web del centre el PEC.
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ÀMBIT ORGANITZATIU I DE GESTIÓ
OBJECTIU ESTRATÈGIC: 5. Desenvolupar criteris organitzatius i de funcionament del Centre
OBJECTIUS OPERATIUS:
-

Revisar el dossier informatiu, la normativa i les autoritzacions del centre a l’etapa d’Infantil i Primària.
Treballar en equip per a revisar les NOFC i vetllar per la seva aplicació.

ACTIVITATS/ACTUACIONS
-

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

RECURSOS

RESULTAT / ASSOLIMENT

Revisió del dossier
1r i 2n trimestre
informatiu que es
dóna a les famílies a
les portes obertes i a
l’inici de curs.
Revisió de la
1r trimestre
normativa dels cicles i
de les NOFC.

Equip Directiu

Els del centre.

100% assolit. S’ha
elaborat i publicat un
nou dossier informatiu,
seguint les línies del PEC.

Direcció,
Coordinadores de
cicle, equip docent i
Cap d’estudis.

Els del centre.

100% assolit. Al primer
trimestre es van revisar les
normatives dels cicles i
les NOFC. Proposta
millora PGA 19-20: afegir
novetats i
actualitzacions.

-

Revisió del sistema
d’autoritzacions: de
sortides, recollida de
l’alumnat, imatge i ús
d’internet.

1r trimestre

Equip Directiu,
Coordinadores de
cicle.

Els del centre.

-

Seguiment des de la
CAD i des de la CAD
social de l’alumnat
que ho requereixi i
acord de mesures en

1r, 2n i 3r trimestre

EAP, Direcció, Cap
Els del centre,
d’Estudis, mestres
ajuntament,
especialistes
Departament.
d’educació especial i
tutores.

100% assolit. S’han revisat
i actualitzat totes les
autoritzacions, seguint les
pautes dels serveis
jurídics dels SSTT.
-100% assolit.Cada
dimarts s’ha fet la CAD
de seguiment. També
s’han relaitzat 3 reunions
de la Comissió Socials

-
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funció de les diferents
situacions.

-

Aplicació del
Projecte TEI com a
part important del
bon funcionament
del nostre centre
(com a part de le
NOFC).

Escolar amb Serveis a les
Persones de
l’ajuntamment, i 3
reunions de la CAD
oficials.
1r, 2n i 3r trimestre

Direcció, Equip
docent.

Els del centre,
ajuntament.

- 100% assolit. Proposta
millora PGA 19-20:
demanar col·laboració
de l’ajuntament d’Alella i
de la Comissió
Pedagògica del Consell
Escolar Municipal.
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Indicador

Publicació del dossier informatiu a la web del centre i en format paper.

Finalitat (resultat esperat)

Revisió i publicació del dossier informatiu.

Fórmula

Evidència de la publicació a la web i en format paper del dossier informatiu.

Població/mostra

Dossier informatiu

Font

Dossier informatiu

Instrument

Publicació a la web i en format paper del dossier informatiu

Freqüència d’obtenció

Anual

Freqüència d’anàlisi

Anual

Responsable d’obtenció

Equip directiu

Responsable d’anàlisi

Equip directiu

Distribució/comunicació

Equip directiu, famílies noves.

Criteri d’acceptació

Publicació del dossier informatiu a la web del centre i en format paper.

Observacions

En el cas que no estigui acabada la web de l’escola, es publicarà al Moodle del centre.

Resultat/ assoliment:
•

100% d’assoliment. Durant el curs 2018/2019 s’ha redactat i publicat a la web del centre el dossier informatiu del
centre.
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Indicador

Existència de les diferents autoritzacions segons la normativa vigent, signades per les
famílies (Autoritzacions de sortides, recollida de l’alumnat, imatge i ús d’internet).

Finalitat (resultat esperat)

Tenir les autoritzacions d’escola signades per les famílies de l’escola.

Fórmula

Evidència de l’existència de les autoritzacions.

Població/mostra

Famílies de l’escola.

Font

Autoritzacions de sortides, recollida de l’alumnat, imatge i ús d’internet

Instrument

Graelles autoritzacions

Freqüència d’obtenció

Anual

Freqüència d’anàlisi

Anual

Responsable d’obtenció

Direcció

Responsable d’anàlisi

Direcció i administrativa del centre.

Distribució/comunicació

Equip directiu, claustre.

Criteri d’acceptació

Es distribueixen el 100% de les autoritzacions i hi ha un retorn per part de les famílies del
100%.

Observacions

SI alguna família no vol signar alguna autorització, caldrà que ens la retorni amb la
“negativa” o bé posar-nos en contacte per confirmar que no autoritzen.

Resultat/ assoliment:
•

100% d’assoliment. Durant el curs 2018/2019 s’han revisat i actualitzat totes les autoritzacions del centre. També
s’han distribuit i s’han recollit en el 100% de l’alumnat.
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ÀMBIT ORGANITZATIU I DE GESTIÓ
OBJECTIU ESTRATÈGIC: 6. Impulsar la formació interna de centre i la millora professional continuada.
OBJECTIUS OPERATIUS:
- Participació de l’equip docent del centre en la formació en G-SUITE
-

Participació de l’equip docent del centre en la formació en robòtica.

ACTIVITATS/ACTUACIONS
-

-

Formació interna del
centre en G-SUITE per
anar migrant la gestió
interna cap a
aquesta plataforma.

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

1r trimestre (3 tardes)

Equip Directiu, equip
docent, formador en
G- SUITE.

Formació interna en 1r
trimestre
robòtica per aplicar migdies)
aquesta activitat als
tallers i racons de
matemàtiques
en
l’etapa d’Infantil i
Primària.

RECURSOS
Centre de Recursos,
els del centre.

RESULTAT / ASSOLIMENT
100% assolit.
Dates de la formació:
•
•
•

18 d’octubre de 2018
25 d’octubre de 2018
15 de novembre de 2018
17 de gener de 2019

•
(2 Equip Directiu, equip Centre de Recursos, 100% assolit.
docent, formadors en els del centre.
Dates de la formació:
robòtica.
• 17 de setembre de 2018
•

24 de setembre de 2018
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Indicador

Índex de mestres que realitzen la formació interna del centre en G-SUITE i en robòtica.

Finalitat (resultat esperat)

Alt índex d’assistència en la formació interna de centre.

Fórmula

Nombre de mestres que fan la formació/ nombre de mestres del claustre

Població/mostra

Equip docent de l’escola

Font

Assistència a les formacions

Instrument

Registre d’assistència a les formacions

Freqüència d’obtenció

Trimestral (1r trimestre)

Freqüència d’anàlisi

Trimestral (1r trimestre)

Responsable d’obtenció

Direcció i cap d’estudis

Responsable d’anàlisi

Direcció i cap d’estudis

Distribució/comunicació

Equip directiu, claustre.

Criteri d’acceptació

≥ 15% dels mestres de la plantilla

Observacions

Tenir en compte les baixes llargues o les dificultats personals concretes.

Resultat/ assoliment:
•

77,4% d’assoliment. El 77,4% de la plantilla ha fet la formació en G-Suite durant el primer trimestre del curs.
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ÀMBIT ORGANITZATIU I DE GESTIÓ
OBJECTIU ESTRATÈGIC: 7. Fomentar la participació, la motivació i la implicació del claustre
OBJECTIUS OPERATIUS:
-

Crear espais de participació per conèixer la pràctica docent dels membres del claustre.
Revisar el pla d’acollida dels mestres nous al centre i fer un seguiment de la seva adaptació, amb la implicació de
tot el claustre.
Realitzar enquestes per conèixer el grau de satisfacció del claustre.

ACTIVITATS/ACTUACIONS

TEMPORITZACIÓ

-

Realització de tres
sessions de “tastets
pedagògics”, un per
trimestre. Sessions de
claustres participatius
on es pretén conèixer
la tasca docent dels
companys i
companyes i
fomentar el debat i la
reflexió sobre la
pròpia tasca
educativa.

1r, 2n i 3r trimestre

-

Revisió del pla
1r trimestre i quan hi
d’acollida dels
hagi noves
incorporacions.
mestres nous i
realització d’una
bona acollida per
part de tot el claustre.

RESPONSABLES

RECURSOS

RESULTAT / ASSOLIMENT

Equip Directiu, equip
docent.

Els del centre.

100% assoliment. S’han
realitzat tres claustres
pedagògics (“tastets”).
Dates:
- 12 de novembre de
2018 (Ed. Física)
- 11 de març de 2019
(Cicle Infantil)
- 27 de juny de 2019
(Mindfulness)

Equip Directiu, equip
docent.

Els del centre.

100% assoliment. S’ha
revisat el pla d’acollida
del centre. A més, es fa
fer una reunió el primer
dia de curs i una altra
reunió la primera
quinzena d’octubre de
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2018 amb les mestres i els
mestres nous per fer una
valoració de l’acollida
en el centre.
-

Realització d’una
enquesta per
conèixer el grau de
satisfacció del
claustre.

3r trimestre

Equip Directiu

Els del centre

100% assoliment. Es va
enviar l’enquesta la
segona quinzena de
maig. Van contestar-la
23 docents.

Indicador

Nombre de “tastets pedagògics” (claustres pedagògics) realitzats al llarg del curs.

Finalitat (resultat esperat)

Realització de tres “tastets pedagògics”, un per trimestre.

Fórmula

Nombre de reunions realitzades/ nombre de reunions programades

Població/mostra

Equip docent de l’escola

Font

Actes de les reunions.

Instrument

Recull de materials i evidències.

Freqüència d’obtenció

Trimestral (1r, 2n i 3r trimestre)

Freqüència d’anàlisi

Anual

Responsable d’obtenció

Equip directiu

Responsable d’anàlisi

Equip directiu

Distribució/comunicació

Equip directiu, claustre.

Criteri d’acceptació

El 100% dels mestres de la plantilla participen de les trobades.

Observacions

Tenir en compte les persones que s’ofereixen voluntàriament per preparar les reunions.

Resultat/ assoliment:
•

100% d’assoliment. S’han realitzat tres claustres pedagògics (“tastets”) al llarg del curs, un per trimestre.
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ÀMBIT DE RELACIÓ AMB L'ENTORN I AMB LA COMUNITAT
OBJECTIU ESTRATÈGIC: 8. Afavorir els canals de participació i difusió de la informació.
OBJECTIUS OPERATIUS:
- Dissenyar la pàgina web del centre i crear perfils del centre a les xarxes socials (Instagram, Facebook i Twitter).
- Realitzar reunions periòdiques amb l’AMPA i mantenir contacte periòdic amb les diferents regidories de l’Ajuntament (si
escau).
- Mesurar el grau de satisfacció dels mestres i famílies per la informació rebuda per part de l’Equip Directiu.
- Implicar a l’alumnat en la vida escolar, realitzant reunions de delegats de l’ amb direcció i la “Comissió dels Somnis”

ACTIVITATS/ACTUACIONS
-

-

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

Elaboració
de
la 1r i 2n trimestre
pàgina
web
del
centre,
tenint
en
compte
una
estructura
pràctica
per contenir tota la
informació que cal
exposar.

Equip

Creació de perfils 1r trimestre
d’escola en les xarxes
socials
(Instagram,
Facebook i Twitter) i
dinamització
dels
mateixos per tal que
siguin unes vies més
de comunicació i de
difusió
de
la
informació.

Equip Directiu

RECURSOS

Directiu, Els del centre

informàtic
especialista

en

pàgines web.

Els del centre

RESULTAT / ASSOLIMENT
100% assolit. La pàgina
web es va publicar el
mes de desembre de
2018.
(www.escolafabra.cat)

100% assolit. L’escola
disposa de tres perfils en
les xarxes socials i estan
actius diàriament.
Instagram i Fabebook:
@escolafabra
Twitter: @escola_fabra
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-

Realització de dues 1r, 2n i 3r trimestre
reunions
trimestrals
amb les representants
de l’AMPA per fer un
bon
traspàs
d’informació amb les
famílies.

Direcció,
representants
l’AMPA

Els del centre

-

Mantenir el contacte Tot el curs
de
manera
continuada amb la
regidoria d’educació
de
l’ajuntament
d’Alella i amb altres
regidories (si escau),
amb l’objectiu de
poder col·laborar en
diferents
projectes
educatius i de millora
del centre (Dia de la
Pau, Consell Escolar
Municipal, millores en
l’estructura
dels
edificis, etc.)

Direcció, ajuntament

Els
del
centre
ajuntament.

-

Realització
Final de curs
d’enquestes a les
famílies
i
l’equip
docent per mesurar
el grau de satisfacció
amb la informació

Equip Directiu

Els del centre

de

100% assolit. Direcció ha
realitzat 6 reunions amb
la junta de l’AFA al llarg
del curs. Dates:
- 6 de juliol de 2018
- 28 de setembre de
2018
- 23 de novembre de
2018
- 25 de gener de 2019
- 26 d’abril de 2019
- 12 de juliol de 2019
i 100% assolit. S’ha
mantingut el contacte
periòdic i sistemàtic amb
la Regidoria d’Educació,
de Serveis a les Persones i
de Serveis Municipals.

100% assoliment. Es va
enviar l’enquesta la
primera quinzena de
juny. Van contestar-la
150 famílies.
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rebuda per part de
l’Equip Directiu
-

Realització
de 1r, 2n i 3r trimestre
reunions
amb
els (una
vegada
al
delegats de cicle trimestre)
superior i amb la
“Comissió
dels
somnis” per promoure
la
implicació
de
l’alumnat a la vida
del centre.

Equip
Directiu, Els del centre
delegats de cicle
superior,
tutores
i
representants de la
“Comissió
dels
somnis”.

100% assolit. S’ha realitzat
una reunió trimestral amb
les delagades i els
delegats de cicle
superior, havent
potenciat d’aquesta
manera la seva
participació en el centre.
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Indicador

Evidència de la creació de la pàgina web del centre.

Finalitat (resultat esperat)

Realització de la pàgina web, amb la publicació de la documentació del centre.

Fórmula

Publicació a internet de la pàgina web del centre.

Població/mostra

Web del centre.

Font

Web del centre.

Instrument

Recull de l’evidència de l’existència de la web del centre.

Freqüència d’obtenció

Anual

Freqüència d’anàlisi

Anual

Responsable d’obtenció

Equip directiu

Responsable d’anàlisi

Equip directiu

Distribució/comunicació

Equip directiu, claustre, famílies de l’escola i altres agents educatius.

Criteri d’acceptació

Publicació de la web del centre a internet.

Observacions

Fer una bona previsió de l’estructura de la web.

Resultat/ assoliment:
•

100% d’assoliment. La pàgina web es va publicar el mes de desembre de 2018. (www.escolafabra.cat).
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Indicador

Nombre de reunions amb l’AMPA realitzades al llarg del curs.

Finalitat (resultat esperat)

Realització de sis reunions amb l’AMPA, dues per trimestre.

Fórmula

Nombre de reunions realitzades/ nombre de reunions programades

Població/mostra

Direcció i representants de l’AMPA

Font

Actes de les reunions.

Instrument

Recull de materials i evidències.

Freqüència d’obtenció

Trimestral (1r, 2n i 3r trimestre)

Freqüència d’anàlisi

Anual

Responsable d’obtenció

Direcció

Responsable d’anàlisi

Direcció

Distribució/comunicació

Equip directiu, claustre (si escau) i AMPA

Criteri d’acceptació

Es relitzen 2/3 de les reunions programades.

Observacions

Tenir en compte els horaris en els que es plantegen fer les reunions.

Resultat/ assoliment:

• 100% assolit. Direcció ha realitzat 6 reunions amb la junta de l’AFA al llarg del curs. Dates: 6 de juliol de 2018, 28
de setembre de 2018, 23 de novembre de 2018, 25 de gener de 2019, 26 d’abril de 2019, 12 de juliol de 2019.
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Fórmula

Nombre de reunions amb els delegats i la “Comissió dels somnis” realitzades al llarg del
curs.
Realització d’una reunió trimestral amb els delegats i una trimestral amb la “Comissió dels
somnis”.
Nombre de reunions realitzades/ nombre de reunions programades

Població/mostra

Direcció i representants de l’alumnat

Font

Actes de les reunions.

Instrument

Recull de materials i evidències.

Freqüència d’obtenció

Trimestral (1r, 2n i 3r trimestre)

Freqüència d’anàlisi

Anual

Responsable d’obtenció

Equip Directiu

Responsable d’anàlisi

Equip Directiu

Distribució/comunicació

Equip directiu, claustre i AMPA

Criteri d’acceptació

Es relitzen 2/3 de les reunions programades.

Observacions

Tenir en compte els horaris en els que es plantegen fer les reunions.

Indicador
Finalitat (resultat esperat)

Resultat/ assoliment:
•

100% assolit. S’ha realitzat una reunió trimestral amb les delegades i els delegats de cicle superior, havent
potenciat d’aquesta manera la seva participació en el centre.
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Finalitat (resultat esperat)

Grau de satisfacció de les famílies i de l’equip docent amb la informació rebuda per part
de l’Equip Directiu
Grau alt de satisfacció (més del 75%)

Fórmula

Nivell de satisfacció de les respostes/ nombre de persones que responen

Població/mostra

Famílies del centre i equip docent.

Font

Resultat de les enquestes

Instrument

Enquestes Google Drive

Freqüència d’obtenció

Final de curs (anual)

Freqüència d’anàlisi

Anual

Responsable d’obtenció

Equip Directiu

Responsable d’anàlisi

Equip Directiu

Distribució/comunicació

Equip directiu, claustre i famílies

Criteri d’acceptació

Un 75% o més de les persones enquestades están satisfetes o molt satisfetes amb la
informació rebuda enguany.

Indicador

Observacions
Resultat/ assoliment:

• 100% assolit. El 96.6% de les famílies es mostra satisfet o molt satisfet amb la informació rebuda (El 26.8 % es mostra
satisfet i el 69.8 % es mostra molt satisfet. Només un 2.7% es mostra poc satisfet i un 0.7 % es mostra gens satisfet). El
100% del claustre de mestres es mostra satisfet o molt satisfet amb la informació rebuda (El 17.4 % es mostra
satisfet i el 82.6 % es mostra molt satisfet)
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ÀMBIT DE RELACIÓ AMB L'ENTORN I AMB LA COMUNITAT
OBJECTIU ESTRATÈGIC: 9. Participar en diferents activitats pedagògiques per dinamitzar la relació amb l'entorn i amb el propi
equip de mestres.
OBJECTIUS OPERATIUS:

ACTIVITATS/ACTUACIONS
-

de Tot el curs

Participació
diferents

TEMPORITZACIÓ

activitats

proposades des de
l’ajuntament d’Alella
(veure

annex

“Activitats i sortides”)
-

Visita i coneixement Inici de curs
de

diferents

espais

del municipi d’Alella
per part de l’equip
docent.

RESPONSABLES

RECURSOS

RESULTAT / ASSOLIMENT

Cap d’estudis, consell Ajuntament i els del 100% assolit. L’escola ha
participat en 22 activitats
escolar, ajuntament i centre.
i sortides (repartides en
els
diferents
nivells)
equip docent
proposades
i/o
gestionades per diferents
regidories
de
l’Ajuntament d’Alella.
Equip Directiu

Els del centre.

100% assolit. L’equip
directiu va preparar una
activitat lúdica al
claustre amb l’objectiu
que totes les mestres i els
mestres poguessin
conèixer els diferents
espais del municipi.
Data: 3 de setembre de
2018.
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Indicador

Nombre d’activitats realitzades amb l’alumnat proposades des de l’Ajuntament d’Alella.

Finalitat (resultat esperat)

Grau alt de participació en les activitats proposades des de l’Ajuntament d’Alella.

Fórmula

Nombre d’activitats realitzades/ nombre d’activitats programades

Població/mostra

Nivells d’Infantil i Primària

Font

Sortides i activitats realitzades

Instrument

Graella de sortides

Freqüència d’obtenció

Final de curs (anual)

Freqüència d’anàlisi

Anual

Responsable d’obtenció

Equip Directiu

Responsable d’anàlisi

Equip Directiu

Distribució/comunicació

Equip directiu, claustre i consell escolar

Criteri d’acceptació

Es realitzen un 90% de les activitats programades

Observacions
Resultat/ assoliment:

• 100% assolit. L’escola ha participat en 22 activitats i sortides (repartides en els diferents nivells) proposades i/o
gestionades per diferents regidories de l’Ajuntament d’Alella.
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3. Resultat dels indicadors de l’AVALDIR (curs 2018-2019)
Indicador 1:
- SIC: Rendiment acadèmic de l’Educació Primària igual o superior al 93%

Font

Tipus

Ponderació

Valor de
referència

Valor inicial

Valor
objectiu

Índex millora
Vo

SIC

Directe

30%

90.46%

93.77%

93%

99.17%

Curs

Resultat

Fórmula

2018 - 2019

91%

Índex d'alumnes que superen les àrees en acabar el
cicle superior * 0,25 + Mitjana dels índexs d'alumnes
que superen les àrees instrumentals al final dels
cursos 2n, 4t i 6è * 0,25 + Índex d'alumnes que
superen les proves de 6è * 0,5

2019 - 2020
2020 - 2021
2021 - 2022
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Indicador 2:
- Índex d’alumnes que superen les competències (prova de 6è de primària), igual o superior al 90%

Font

Tipus

Ponderació

Valor de
referència

Valor inicial

Valor
objectiu

Índex millora
Vo

SIC

Directe

20%

86.67%

90%

90%

100%

Curs

Resultat

2018 - 2019

90.14%

2019 - 2020

Fórmula
(Nombre d’alumnes amb resultats a les franges
mitjana-baixa, mitjana-alta i alta / total d’alumnes
avaluats)*100

2020 - 2021
2021 - 2022
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Indicador 3:
- Índex d’alumnes que superen les àrees instrumentals en acabar cicle inicial, igual o superior al 95%

Font

Tipus

Ponderació

Valor de
referència

Valor inicial

Valor
objectiu

Índex millora
Vo

SIC

Directe

20%

94.95%

94.94%

95%

100%

Curs

Resultat

2018 - 2019

93.3%

2019 - 2020

Fórmula
(Nombre d’alumnes que superen les àrees
instrumentals/total d’alumnes avaluats)*100

2020 - 2021
2021 - 2022
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Indicador 4:
- Índex d’alumnes situats a la franja alta de superació de la franja lingüística: anglès (prova de competències de 6è de
primària), igual o superior al 26%

Font

Tipus

Ponderació

Valor de
referència

Valor inicial

Valor
objectiu

Índex millora
Vo

SIC

Directe

20%

31.23%

24.49%

26%

106.16%

Curs

Resultat

Fórmula

2018 - 2019

49.0%

(Nombre d’alumnes amb resultats a les franja alta /
total d’alumnes avaluats)*100

2019 - 2020
2020 - 2021
2021 - 2022
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Indicador 5:
-

Índex d’unitats didàctiques competencials elaborades a l’àrea de llengua catalana igual o superior al 90%
• Descriptors: Les unitats didàctiques han de contenir els elements següents: Objectius d’aprenentatge, criteris
d’avaluació, indicadors de resultat o de qualitat, continguts curriculars, continguts clau, dimensions i competències,
instruments d’avaluació, atenció a la diversitat i seqüències didàctiques que contribueixin a l’assoliment de les
competències.

Font

Tipus

Ponderació

Valor de
referència

Valor inicial

Valor
objectiu

Índex millora
Vo

Altres

Directe

10%

5%

20%

75%

375%

Curs

Resultat

Fórmula

2018 - 2019

70%

(Nombre d'unitats fetes/nombre d'unitats total) *100

2019 - 2020
2020 - 2021
2021 - 2022
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Informació valors
Definició dels indicadors de progrés 2018-2019
Font: Normalment SIC (sistema indicadors de centre), PEC (indicadors de progrés del PEC)

Tipus:
Directe : Hi ha millora si Vo > Vi
Indirecte : Hi ha millora si Vi > Vo
Ponderació: La suma de les ponderacions de tots els indicadors ha de ser igual a 100. Els indicadors de rendiment
acadèmic (PRI, ESO, BATX, FPGM, FPGS) han de sumar entre un 30% i un 50%

Vref: El valor de referència serveix d’ajuda per fixar Vo. Per exemple, es pot utilitzar la mitjana dels centres de la mateixa
tipologia en el SIC .

Vi: El valor inicial, o punt de partida, és la mitjana dels tres darrers cursos (sempre que sigui possible disposar d’aquesta
informació).

Vo: És el valor objectiu que es vol assolir al final del mandat. Als efectes de reduir les variacions entre diferents cursos
s'expressarà en forma de mitjana.

Índex millora Vo: Serveix d’ajuda per fixar Vo. Expressa, en base 100, els punts percentuals de millora, que es volen
assolir: (Vo/Vi)*100
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4. Resultat de l’avaluació del PEC (Projecte Educatiu de Centre). Curs 2018-2019
INDICADORS DE PROGRÉS
Context:
Indicadors
-Índex d’alumnes de P3 del municipi escolaritzats al centre.

-Ràtio alumnes que s’incorporen/marxen del centre.
-Índex de famílies associades a l’AFA.
-Índex d’alumnes amb necessitats educatives especials.*
-Índex d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. *
-Índex d’alumnes de nova incorporació al sistema educatiu. *
-Índex d’absentisme de l’alumnat**
-Índex de famílies que reben ajuts socials per material, llibres de text i sortides.
-Índex de famílies que no paguen el material escolar.

2018 - 2019

2019 - 2020

2020 - 2021

2015: 61
naixements.
Matrícules P3:
43 alumnes.
Índex: 70.49%
13 alta/ 3 baixa
Ràtio: 4.33
Famílies: 274
de 325
Índex: 84.3%
Amb PI: 4
Índex: 1.38%
Amb NESE: 4
Índex: 1.38%
NESE (C): 1
Índex: 0.34%
Índex: 0%

2016: 77
naixements.
Matrícules P3:
50 alumnes
Índex: 64.93%

2017: 61
naixements.
Matrícules P3:

2021 – 2022

Famílies: 38
de 325
Índex: 11.69%
Famílies: 14
de 325
Índex: 4.30%

* Càlcul fet sobre l’alumnat de Primària: 289 alumnes (curs 2018-2019)
** Alumnat amb més de 18 faltes d’assistència anuals (88 hores lectives)
*** Càlcul fet sobre la totalitat de l’alumnat 8Infantil + Primària): 142 + 289 = 431 (curs 2018 – 2019)
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Recursos:
Indicadors
-Ràtio alumnes/mestres.
-Ràtio global de centre alumnes/grup.
-Índex d’alumnes que han rebut o reben Suport Escolar Personalitzat. *
-Ràtio equips TAC destinats a l’alumnat/alumnes.
-Ràtio d’equips TAC destinats al professorat/professorat.
-Ràtio d’hores de vetlladora/alumnat que ho necessita.
-Ràtio d'aules equipades amb PDI o similar/grups d'alumnes.

2018 - 2019

2019 - 2020

2020 - 2021

2021 – 2022

2019 - 2020

2020 - 2021

2021 – 2022

431 alumnes/
27.5 mestres
Ràtio: 15.67
431 alumnes/
18 grups
Ràtio: 23.94
100%
55 equips/ 431
alumnes
Ràtio: 0.12
26 equips/ 27.5
Ràtio: 0.94
4 h./alumne
21 aules/ 18
grups
Ràtio: 1.16

* Càlcul fet sobre l’alumnat de Primària: 289 alumnes (curs 2018-2019)

Processos:
Aula:
Indicadors
-Nombre d’unitats de programacio revisades i readaptades al banc de recursos
del centre. (Per la Cap d’estudis) Indicador AVALDIR

-Índex de no participació (voluntària) a les sortides i colònies escolars.

2018 - 2019
70%
presentades, i
d’aquestes el
100%
revisades.
(9 / 431) *100
Índex: 2.08%
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Centre:
Indicadors
-Índex d’assoliment dels objectius previstos pel curs al PdD.

-Índex d’assoliment dels objectius de la PGA.

2018 - 2019

2019 - 2020

2020 - 2021

2021 – 2022

2019 - 2020

2020 - 2021

2021 – 2022

S’ha assolit el
93% dels
objectius del
PdD.
S’ha assolit el
93.62% dels
objectius de la
PGA.

Professorat:
Indicadors
-Índex de baixes laborals (dies/dies curs--mestres)

-Índex d’absències a les reunions de Claustre/curs *

-Índex d’absències a les reunions de Consell Escolar/curs **

-Grau de satisfacció del professorat.

2018 - 2019
Dies totals
baixa: 576
Dies totals
curs: 303
Índex: 1.90
10 absències
mestres/ curs
(11 reunions
claustre)
Índex: 2.94%
4 absències
mestres/ curs
(4 reunions)
Índex: 12.5%
Índex: 95.6%
del claustre
satisfet o molt
satisfet

* Càlcul fet sobre el nombre de mestres: 34 mestres (curs 2018-2019). Fórmula: (número absències/número assistències totals) x 100= (11/374)x 100
* * Càlcul fet sobre el nombre de mestres: 8 mestres (curs 2018-2019). Fórmula: (número absències/número assistències totals) x 100= (4/32)x 100
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Famílies:
Indicadors
-Índex de famílies que han assistit a una o més entrevistes amb la tutora o tutor.
-Índex de participació a les reunions d’inici de curs.
-Índex d’absències a les reunions de Consell Escolar. *

-Grau de satisfacció de les famílies.

2018 - 2019

2019 - 2020

2020 - 2021

2021 – 2022

89%
90%
5 absències
famílies/ curs (4
reunions)
Índex: 25%
Índex: 99.3%
satisfetes o
molt satisfetes
(Van contestar
150 famílies de
325: el 46.15%)

* Càlcul fet sobre el nombre de mares i pares representants al Consell Escolar: 5 persones (curs 2018-2019). Fórmula: (número absències/número assistències
totals) x 100= (5/20)x 100

Alumnes:
Indicadors
-Índex d’alumnes que promocionen curs.
-Nombre d’alumnes que participen de la Comissió de Gènere.

2018 - 2019

2019 - 2020

2020 - 2021

2021 – 2022

2019 - 2020

2020 - 2021

2021 – 2022

98.9%
23 alumnes de
cicle superior.

Resultats:
Indicadors

2018 - 2019

-Rendiment acadèmic de l’educació primària (SIC) Indicador AVALDIR
- Índex d’alumnes que superen les àrees instrumentals (ll. catalana, ll. castellana i
matemàtiques) a la nota global de curs a primària.
- Índex d’alumnes que superen les proves de competències bàsiques a sisè de primària.
Indicador AVALDIR
-Índex d’alumnes que superen les proves de competències bàsiques a sisè de
primària(Llengua catalana)
-Índex d’alumnes que superen les proves de competències bàsiques a sisè de primària.
(Llengua castellana)

91%
93.1%
90.14%
87.80%
95.80%
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-Índex d’alumnes que superen les proves de competències bàsiques a sisè de primària.
(Llengua anglesa)
-Índex d’alumnes que superen les proves de competències bàsiques a sisè de primària.
(Matemàtiques)
-Índex d’alumnes que superen les proves de competències bàsiques a sisè de primària.
(Medi)
-Índex d’alumnes amb un nivell alt en una o més proves de Competències Bàsiques de
6è.
-Índex d’alumnes situats a la franja alta de superació de la competència lingüística:
anglès (proves de competències bàsiques de sisè). Indicador AVALDIR
-Índex d’alumnes que superen les proves de final de P5.
-Índex d’alumnes que superen les àrees instrumentals en acabar Cicle Inicial. Indicador
AVALDIR
-Índex d’alumnes que superen les àrees instrumentals en acabar Cicle Mitjà.
-Índex d’alumnes que superen les àrees instrumentals en acabar Cicle Superior.

83.70%
91.70%
91.70%
36 de 49 alum.

Índex:
73.46%
49.0%
98%
93.3%
94.3%
96.3%
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5. Resultat de l’avaluació del PdD (Projecte de Direcció). Curs 2018-2019
ÀMBIT PEDAGÒGIC

OBJECTIU: 1. Revisar la metodologia aplicada a l'aula i l'avaluació competencial tot considerant les característiques individuals de l'alumnat.
INDICADORS:
ESTRATÈGIA: 1.1 Revisar i definir la línia metodològica comú per a l'ensenyament dels

- Document aprovat pel claustre amb els acords metodològics i les tècniques didàctiques pròpies del
centre.

diferents àmbits del currículum.

- Registre a les programacions d'aula de l'aplicació del Pla TAC a les diferents àrees i nivells educatius.

ACTUACIONS

AGENTS I RECURSOS

CURSOS

- Crear un grup de treball intercicles per debatre i prendre decisions sobre la línia metodològica d'escola, tot tenint en
compte les característiques individuals de l'alumnat.

- Equip directiu, claustre de mestres.

- Redactar i proposar un document amb la metodologia i les tècniques didàctiques d'escola.

- Equip directiu.

- Aprovar el document amb els acords metodològics comuns.

- Claustre de mestres.

- Presentar el document com a part del nostre PEC a la inspecció educativa.

- Equip directiu.

18-19

19-20

20-21

21-22

18-19

19-20

20-21

21-22

18-19

19-20

20-21

21-22

18-19

19-20

20-21

21-22

18-19

19-20

20-21

21-22

- Equip directiu, grup de treball, coordinadora
- Fomentar l'aplicació del Pla TAC a totes les àrees com a part de la nostra línia educativa.
TAC.

Resultat/assoliment curs 2018-2019:
-

Cada cicle, en la seva mesura, ha treballat sobre la línia metodològica competencial, tenint en compte les característiques de l’alumnat.
Això ha permès que s’hagin produït canvis en el treball metodològic de la llengua catalana cicle superior.
S’ha acabat de redactar i de migrar el Pla TAC a l’aplicatiu del Departament. Des de la coordinació TAC s’ha vetllat per l’aplicació de
l’Annex 3 del Pla. Queda pendent gradar la competència digital a tota la Primària.
Índex d’assoliment curs 2018-2019: 80%
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INDICADORS:
ESTRATÈGIA: 1.2 Revisar i concretar l'avaluació competencial del centre.

- Document aprovat pel claustre amb les concrecions sobre l'avaluació competencial del centre.
- Registre i existència a les programacions d'aula dels instruments d'avaluació competencial.

ACTUACIONS

AGENTS I RECURSOS

- Crear un grup de treball intercicles per debatre i prendre decisions sobre l'avaluació competencial del centre.

- Equip directiu, claustre de mestres.

- Revisió i creació de les proves i dels instruments d'avaluació competencial a tots els nivells educatius.

- Equip directiu, grup de treball.

- Redactar i proposar un document on es concreti les característiques de l'avaluació competencial del centre.

- Equip directiu.

- Aprovar el document amb els acords sobre l'avaluació competencial del centre.

- Claustre de mestres.

- Presentar el document com a part del nostre PEC a la inspecció educativa.

- Equip directiu.

CURSOS
18-19

19-20

20-21

21-22

18-19

19-20

20-21

21-22

18-19

19-20

20-21

21-22

18-19

19-20

20-21

21-22

18-19

19-20

20-21

21-22

Resultat/assoliment curs 2018-2019:
-

Cada cicle, en la seva mesura, ha treballat sobre l’avaluació competencial. PGA 2019-2020: amb l’objectiu de poder revisar l’avaluació
competencial (instruments, criteris d’avaluació, informes...) el centre s’ha adscrit a la Xarxa de Competències Bàsiques(dels cursos 2019 al
2022), on treballarem la revisió i millora de la nostra avaluació competencial.
S’han revisat, amb les programacions entregades de l’àmbit lingüístic, les proves i instruments d’avaluació.
Índex d’assoliment curs 2018-2019: 70%
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OBJECTIU: 2. Consolidar i/o millorar els resultats de l'alumnat pel que fa a les proves internes i externes d'avaluació.
ESTRATÈGIA: 2.1 Mantenir, revisar i millorar les programacions anuals i competencials

INDICADORS:
- Existència de les programacions d'aula competencials a tots els àmbits i nivells.

en tots els nivells educatius.

- Consolidació i/o millora dels resultats de les proves internes i externes d'avaluació.

ACTUACIONS
- Establir un pla de treball per tal de revisar i actualitzar les programacions anuals amb l'objectiu que siguin el més

AGENTS I RECURSOS
- Equip directiu, claustre de mestres.

competencial possible i adaptar-les a les necessitats específiques dels alumnes.

CURSOS
18-19

19-20

20-21

21-22

18-19

19-20

20-21

21-22

- Fer un seguiment dels resultats de les proves externes i internes per tal de fer els canvis i millores adients a la nostra
- Equip directiu, claustre de mestres.
programació de centre i incidir en el treball de les competències.

Resultat/assoliment curs 2018-2019:
-

-

Cada mestra i cada mestre ha elaborat 3 programacions competencials, tenint en compte que les unitats didàctiques han de contenir els
elements següents: objectius d’aprenentatge, criteris d’avaluació, indicadors de resultat o de qualitat, continguts curriculars, continguts clau,
dimensions i competències, instruments d’avaluació, atenció a la diversitat i seqüències didàctiques que contribueixin a l’assoliment de les
competències. S’ha prioritzat l’àmbit lingüístic, i dins d’aquest, la llengua catalana (les docents i els docents especialistes, han entregat les
programacions de la seva especialitat). En finalitzar el curs, l’índex de programacions competencials (elaborades i revisades per la cap
d’estudis) és del 70.0%
S’ha fet el seguiment dels resultats de les proves externes i internes del centre per part de la cap d’estudis, el consell de direcció i la resta
del claustre amb l’objectiu d’anar fer reajustaments en les programacions (per exemple, en les programacions de llengua catalana del cicle
superior).
Des dels professionals de pedagogia terapèutica, cap d’estudis i tutores, s’han adaptat les programacions a les necessitats de l’alumnat.
Els resultats de les proves externes del centre (Competències Bàsiques de 6è) han millorat respecte al curs passat (veure annex: resultats
proves Competències Bàsiques 6è).
Índex d’assoliment curs 2018-2019: 100%
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INDICADORS:
ESTRATÈGIA: 2.2 Impulsar l'aprenentatge de la llengua estrangera (anglès) des de P3 per

- Docència de l'especialista de llengua anglesa en tots els nivells d'Infantil i Primària.
- Manteniment i ampliació de les accions relacionades amb el projecte GEP.

tal que els alumnes acabin la Primària amb un bon nivell de comprensió i expressió.

- Millora dels resultats de les proves internes i externes en llengua anglesa (mínim 2% en expressió
escrita).

ACTUACIONS
- Donar prioritat a la docència de la llengua anglesa, demanant mestres amb perfil lingüístic AICLE i incloent un

AGENTS I RECURSOS

CURSOS

- Equip directiu.

especialista a tots els nivells d'educació Infantil i Primària (dins l'horari lectiu).

- Especialistes llengua anglesa.

- Potenciar les accions d'implementació del projecte GEP a Infantil i Primària, amb la implicació de tot el claustre.

- Equip directiu, especialistes llengua anglesa,
claustre, auxiliar de conversa (si escau).

18-19

19-20

20-21

21-22

18-19

19-20

20-21

21-22

Resultat/assoliment curs 2018-2019:
-

-

Des d’inici de curs, les mestres especialistes de llengua anglesa han donat classe des de P3 fins a 6è de Primària, introduïnt la llengua
estrangera a P3 amb hàbits, rutines, cançons i contes cada matí.
S’ha incorporat una mestra més amb perfil AICLE al centre (hi ha dues persones en plantilla amb aquest perfil).
S’han potenciat les accions següents d’implementació del projecte GEP:

! 5è i 6è: al final de cada unitat de Medi s’ha fetun taller en anglès (100% assolit).
! 6è: 1h setmanal de Science (100% assolit).
! 5è i 6è: s’han fet 1 o 2 unitats d’Educació Física en anglès (100% assolit).
! 3r, 4t i 5è: S’ha fet “Arts & Craft en anglès”(100% assolit).
! 4t, 5è i 6è: s’inicia el dia amb un rutina de “Inspirational Quotes” (66% assolit) S’ha dut a terme principalment a cicle superior.
! "English week" (tot el centre) (100% assolit). L’English Week la vam celebrar del 4 al 8 de març de 2019.
! “English Day” (6è) (100% assolit). L’English Day el vam celebrar amb l’alumnat de 6è de l’escola La Serreta.
- A més, el claustre s’ha implicat en accions com la decoració de Halloween de les portes de les aules i en la realització i organització de
l’English Week.
- Respecte a les proves d’avaluació externa (Competències Bàsiques), en la dimensió d’expressió escrita, el 59.2% de l’alumnat està situat en
la franja alta de superació (el curs 2017-2018, el 26.5% de l’alumnat estava situat en aquesta franja). Hi ha una diferència (de millora) del
32.7%.
-

Índex d’assoliment curs 2018-2019: 100%
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ESTRATÈGIA: 2.3 Impulsar, revisar i potenciar l'àmbit artístic (música i plàstica) i l'àmbit
d'educació en valors en tots els cicles i nivells.

INDICADORS:
- Docència de l'especialista d'educació musical en tots els nivells d'Infantil i Primària.
- Existència de programacions competencials en l'àmbit artístic (música i plàstica) i en educació en
valors.

ACTUACIONS

AGENTS I RECURSOS

CURSOS

- Revisar les programacions de l'àmbit artístic (música i plàstica) i de l'àmbit d'educació en valors en tots els nivells de
l'escola per adaptar-los a la normativa vigent, tenint en compte la verticalitat.
- Donar prioritat a la docència de la música per part d'un especialista a tots els nivells d'educació Infantil i Primària.

- Equip directiu, mestres de les àrees.
- Equip de mestres, especialista de música.

18-19

19-20

20-21

21-22

18-19

19-20

20-21

21-22

Resultat/assoliment curs 2018-2019:
- Els especialistes de música han revisat les programacions de música (en un 50%).
- S’ha proporcionat al claustre (tutories) la programació competencial del Bosc de LEM (Educació en Valors), que tota la Primària ha seguit
durant el curs.
- Els especialistes de música han fet classe de la seva especialitat en tots els nivells del centre, de P3 a 6è.
- Proposta de millora: seguir revisant la programació d’educació musical i de visual i plàstica.
-

Índex d’assoliment curs 2018-2019: 70%
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ÀMBIT ORGANITZATIU I DE GESTIÓ
OBJECTIU: 3. Actualitzar la documentació metodològica i organitzativa, amb la participació de la comunitat educativa, per adaptar-la a la situació actual del centre i a la normativa vigent.

INDICADORS:
ESTRATÈGIA: 3.1 Revisar el PEC actual del centre i analitzar-lo, promovent la

- Grau de satisfacció de les persones que formen part de la Comissió PEC.

participació de la comunitat educativa.

- Aprovació del PEC per part del claustre de mestres i del consell escolar.
- Publicació del PEC a la pàgina web del centre.

ACTUACIONS

AGENTS I RECURSOS

CURSOS

- Crear una comissió per a la revisió del PEC (Comissió PEC)

- Equip directiu i claustre.

18-19

19-20

20-21

21-22

- Llegir i debatre les possibles modificacions del PEC.

- Comissió PEC.

18-19

19-20

20-21

21-22

- Redactar la proposta inicial, adaptant-lo a la normativa vigent i a la situació actual del centre.

- Equip directiu.

18-19

19-20

20-21

21-22

- Revisar i aprovar el PEC per part del claustre de mestres i del consell escolar.

- Comissió PEC, claustre i consell escolar.

18-19

19-20

20-21

21-22

- Difondre i lliurar el PEC al Departament d'Ensenyament mitjançant la inspecció educativa.

- Equip directiu.

18-19

19-20

20-21

21-22

Resultat/assoliment curs 2018-2019:
-

Durant el curs 2018-2019, s’ha elaborat el PEC de l’escola, s’ha revisat, s’ha presentat en claustre i en consell escolar, s’ha aprovat per lart
de la direcció de l’escola, s’ha lliurat a la inspecció educativa i s’ha publicat a la pàgina web del centre. (100% assolit).
Cal dir que des de l’equip directiu i el claustre, s’ha donat prioritat a aquest objectiu, ja que el PEC anterior datava del 1989.

- Finalment, el PEC el va revisar tot el claustre de l’escola, en diferents grups de treball. El 95.6% es mostra satisfet o molt satisfet amb les
tasques fetes durant el curs 2018-2019.
-

Índex d’assoliment curs 2018-2019: 100%
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ESTRATÈGIA: 3.2 Elaborar , planificar, aplicar i fer el seguiment del Projecte de

INDICADORS:
- Grau de satisfacció de les persones que formen part de la Comissió CONVIVÈNCIA.

Convivència del centre, com a part del PEC, promovent la participació de la comunitat
educativa.

- Aprovació del Projecte de Convivència per part del claustre de mestres i del consell escolar.
- Publicació del Projecte de Convivència a la pàgina web del centre.

ACTUACIONS

AGENTS I RECURSOS

- Crear una comissió per a l'elaboració del Projecte de Convivència (Comissió CONVIVÈNCIA)

- Equip directiu i claustre.

- Elaborar el Projecte de Convivència, tenint en compte la nostra realitat específica i el Projecte TEI i les NOFC.

- Comissió CONVIVÈNCIA.

- Presentar i consultar el Projecte de Convivència al consell escolar i al claustre.

- Equip directiu.

- Aprovar i difondre el Projecte de Convivència.

- Direcció.

CURSOS
18-19

19-20

20-21

21-22

18-19

19-20

20-21

21-22

18-19

19-20

20-21

21-22

18-19

19-20

20-21

21-22

Resultat/assoliment curs 2018-2019:
-

Durant el curs 2018-2019, s’ha començat a elaborar el Projecte de Convivència per part de la direcció de l’escola i seguint les directrius del
Departament d’Educació. A més, des de la nova constituciódel Consell Escolar, es fa crear la Comissió de Gènere, amb la intenció de
treballar per la igualtat de gènere i oportunitats al nostre centre. Les accions que es promouen des d’aquesta comissió estan presents en el
nostre Projecte de Convivència, així com el projecte TEI i les NOFC.

-

Índex d’assoliment curs 2018-2019: 100%
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OBJECTIU: 4. Consolidar estructures d'organització que afavoreixin el lideratge distribuït.
INDICADORS:
- El % de claustres reflexius i participatius ha de ser igual o superior al % de claustres organitzatius.

ESTRATÈGIA: 4.1 Fomentar la participació, la motivació i la implicació del claustre.

- Grau de satisfacció del claustre (enquesta passada a finalitzar cada curs escolar; com a mínim el 75%
ha de valorar satisfactòriament el treball en equip i cooperatiu amb la resta de companys i companyes).
- Índex de propostes de canvi, innovació o millora que presentin els propis membres del claustre.

ACTUACIONS

AGENTS I RECURSOS

- Crear espais participatius per tal de conèixer la pràctica docent de tots els professionals del centre.

- Equip directiu i claustre.

- Promoure moments de reflexió i debat sobre la mateixa pràctica educativa (i crear així un llenguatge propi de centre).

- Equip directiu i claustre.

CURSOS
18-19

19-20

20-21

21-22

18-19

19-20

20-21

21-22

18-19

19-20

20-21

21-22

18-19

19-20

20-21

21-22

- Donar suport i valorar positivament la tasca dels mestres, així com les propostes de canvi, innovació o millora que
- Equip directiu.
plantegin.
- Acollir i tutoritzar als mestres nous al centre.

- Equip directiu i coordinadores de cicle.

Resultat/assoliment curs 2018-2019:
-

-

-

-

S’han realitzat tres claustres “tastets” pedagògics i quatre claustre participatius (58.3% de les reunions de claustre) i cinc claustres
organitzatius (informatius) (41% de les reunions de claustre). S’ha apostat, des de l’equip directiu, fer el traspàs de la major part de la
informació al claustre via mail, per així promoure moments de reflexió i debat en el claustre.
Des de l’equip directiu, s’han escoltat les propostes de les persones membres del claustre, valorant positivament la seva implicació i
propostes d’innovació. S’han fet diverses millores i canvis a l’escola basant-nos en aquestes propostes de l’equip (com ara, el treball per
racons a la llengua catalana del cicle superior, la revisió dels tallers, racons i espais d’aprenentatge de cicle infantil i inicial, distribució de
passadissos i mobiliari o l’organització de la biblioteca escolar).
S’ha revisat el pla d’acollida del centre. A més, es fa fer una reunió el primer dia de curs i una altra reunió la primera quinzena d’octubre de
2018 amb les mestres i els mestres nous per fer una valoració de l’acollida en el centre.
Respecte al treball en equip, el 95,6 % de mestres que van fer l’enquesta de satisfacció es mostren satisfetes o molt satisfetes amb el curs,
i el 91,3% manifesten estar satisfetes o molt satisfetes amb el treball amb la resta de l’equip docent (veure annex: enquesta satisfacció
mestres).
Índex d’assoliment curs 2018-2019: 100%
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INDICADORS:
- Percentatge de participació del claustre de mestres en les propostes de formació interna superior al

ESTRATÈGIA: 4.2 Impulsar la formació i la millora professional continuada.

80%
- Difusió de les propostes formatives mitjançant el correu electrònic i els taulells de la sala de mestres.

ACTUACIONS
- Implicar al claustre de mestres en la formació interna del centre en educació emocional i en acció tutorial.

AGENTS I RECURSOS
- Equip directiu, claustre de mestres, CRP.

CURSOS
18-19

19-20

20-21

21-22

18-19

19-20

20-21

21-22

- Equip directiu, claustre de mestres,
- Informar i promoure la participació del claustre de mestres en diferents formacions i activitats pedagògiques oferides
Departament d'Ensenyament i altres
pel Departament d'Ensenyament i altres institucions.
institucions educatives.

Resultat/assoliment curs 2018-2019:
-

El 77,4% de la plantilla ha fet la formació en G-Suite durant el primer trimestre del curs. El 90% del claustre va participar de l’activitat
formativa en igualtat de gènere i coeducació. Total participació: 83.7%

-

S’ha fet difusió al claustre, des de l’equip directiu, de les formacions i activitats pedagògiques organitzades pel del Departament d’Educació
i d’altres institucions.

-

Índex d’assoliment curs 2018-2019: 100%
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ÀMBIT DE RELACIÓ AMB L'ENTORN I AMB LA COMUNITAT

OBJECTIU 5. Millorar la cohesió entre tots els membres de la comunitat escolar tenint com a referents l'alumnat, les seves famílies,
el claustre de mestres, equip de menjador, altres treballadors i els agents externs.
INDICADORS:
- Número de notícies penjades a la web de l’escola i de mails amb informació de les activitats del centre

ESTRATÈGIA: 5.1 Afavorir i impulsar els canals de participació i difusió.

a les famílies i als mestres.
- Grau de satisfacció alt a les enquestes, per la informació rebuda (com a mínim el 75%).
- Modificació, si escau, de la pàgina web.
- Propostes específiques plantejades pels alumnes a les reunions de delegats.
- Número d'activitats internivells realitzades al llarg de cada curs escolar.

ACTUACIONS

AGENTS I RECURSOS

CURSOS

- Fer difusió de la informació de centre i realitzar qüestionaris de satisfacció del centre, tant per part de les famílies
- Equip directiu, claustre i famílies.
com dels mestres.
- Revisar i renovar, si escau, la web del centre.

- Equip directiu, coordinadora TAC.

18-19

19-20

20-21

21-22

18-19

19-20

20-21

21-22

18-19

19-20

20-21

21-22

18-19

19-20

20-21

21-22

18-19

19-20

20-21

21-22

- Equip directiu, tutors, delegats de cicle
- Implicar a l'alumnat en les decisions de l'escola, tot assistint a les reunions de delegats.
superior.
- Fomentar el treball i cooperació internivells, mantenint i potenciant projectes que afavoreixin aquestes relacions (TEI,

- Equip directiu, coordinadores, claustre i

padrins de lectura, setmana cultural...)

alumnes.

- Potenciar la participació de les famílies i de l'AMPA en diferents projectes de la vida escolar del centre.

- Equip directiu, famílies, AMPA.

Resultat/assoliment curs 2018-2019:
-

A les xarxes socials del centre s’han fet un total de 400 publicacions (a cada xarxa) al llarg del curs, amb les notícies i activitats de la vida
escolar.

-

S’han enviat un mínim de 15 mails per trimestre des de l’equip directiu a les famílies i a l’equip docent de l’escola amb l’objectiu de
transmetre informació actualitzada i de manera eficient.
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-

S’ha passat un qüestionari de satisfacció a tot l’equip docent (maig 2019) i un qüestionari de satisfacció a totes les famílies del centre (juny
2019).

-

El 95.6 % de mestres que van fer l’enquesta de satisfacció es mostren satisfetes o molt satisfetes amb el curs (veure annex: enquesta
satisfacció mestres).

-

El 99.3 % de famílies que van fer l’enquesta de satisfacció (150 famílies) es mostren satisfetes o molt satisfetes amb l’escola (veure annex:
enquesta satisfacció famílies).

-

S’ha elaborat una nova web del centre (www.escolafabra.cat). S’ha comprat el domini i s’ha posat en funcionament (desembre 2018).

-

S’han realitzat 3 reunions de delegades i delegats de cicle superior (una per trimestre). S’han escoltat les seves propostes i inquietuts i
s’han tingut en compte diversos aspectes que s’han parlat a les reunions:
o

L’alumnat va demanar un aparcament de patinets al centre. Vam fer una valoració des de l’equip directiu i es va instal·lar
l’aparcament al pati de dalt. Es va elaborar una normativa i una autorització per poder portar el patinet a l’escola.

o

Es va intentar millorar la neteja dels lavabos comprant adhesius que convidaven a fer un millor ús. Es va demanar també la
col·laboració de l’alumnat per poder cuidar més d’aquests espais.

o
-

S’estan valorant diverses propostes respecte al pati i respecte a algunes sortides de cicle superior.

S’ha aplicat la segona fase del Programa TEI, potenciant la tutorització de l’alumnat, organitzant activitats per a la cohesió. La valoració de
l’alumnat i de l’equip docent és positiva. (Activitats internivells)

-

S’ha continuat aplicant el projecte de padrins i padrines de lectura (5è-P5, 6è1r), essent positiva la seva valoració per part de la comunitat
escolar. (Activitats internivells)

-

Les activitats de la setmana cultural s’han realitzat “internivells”, potenciant així el treball i la cooperació entre alumnat d’edats diferents,
cosa que enriqueix les relacions. La valoració és positiva.

-

Respecte a la participació de les famílies i de l’AFA, s’han realitzat diverses accions:
o

Comissió de patis: en aquesta comissió participen, principalment famílies vinculades a l’AFA de l’escola. Conjuntament amb l’equip
directiu i amb mestres d’Infantil, s’ha dut a terme un projecte per millorar el pati d’Infantil. A final de curs, el projecte es va aprovar
per part del’ajuntament i ja s’ha fet la comanda de mobiliari que s’instal·larà a inici del pròxim curs (les despeses aniran a càrrec de
l’AFA).
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o

Comissió de gènere: en aquesta comissió participen l’equip directiu, una mare respresentant de les famílies del Consell Escolar i un
pare voluntari. Es va iniciar aquesta comissió amb la voluntat de dinamitzar el tema de la perpectiva gènere a l’escola. S’han dut a
terme diverses accions que s’especifiquen a l’annex (Comissió de Gènere).

o

Comissió de menjador: la comissió de menjador també ha treballat durant el curs per fer diverses propostes (especificades a
l’annex). Participen dues mares representants del Consell Escolar, un pare i una mare de l’AFA, la representant i la coordinadora de
7 i tria (empresa del menjador), la secretària de l’equip directiu i la directora.

o

English Week: es va convidar a les famílies de parla anglesa a participar de les activitats programades. Van venir a explicar contes,
experiències i a realitzar activitats diverses (en anglès).

o

Participacions puntuals: Alguns nivells han sol·licitat la participació d’algunes famílies amb l’objectiu d’ampliar coneixements
curriculars.

-

Índex d’assoliment curs 2018-2019: 100%
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ESTRATÈGIA: 5.2 Participar com a centre en activitats pedagògiques, d'intercanvi
d'experiències, innovació o formació per dinamitzar la relació amb l'entorn i amb el propi

INDICADORS:
- Número de participació en les propostes municipals per part dels diferents nivells de l'escola.
- Número de sortides a diferents espais del poble d'Alella per part del claustre.

equip de mestres.

ACTUACIONS
- Participar en les activitats que es promouen des del municipi d'Alella.

AGENTS I RECURSOS
- Equip directiu, claustre, alumnes.

CURSOS
18-19

19-20

20-21

21-22

18-19

19-20

20-21

21-22

- Realitzar visites a diferents espais del municipi per apropar la realitat de l'entorn al claustre de mestres (INS d'Alella,
- Equip directiu, claustre.
Llars d'infants, biblioteca, Ajuntament, Can Manyé, Can Lleonard, Can Margarola...)

Resultat/assoliment curs 2018-2019:
-

L’escola ha participat en 22 activitats i sortides (repartides en els diferents nivells) proposades i/o gestionades per diferents regidories de
l’Ajuntament d’Alella.

-

A inici de curs (3 de setmebre de 2018), l’equip directiu va organitzar una activitat lúdica per l’equip docent per tot el poble d’Alella, amb
l’objectiu de conèixer els espais més significatius del municipi.

-

S’han fet sortides amb l’alumnat a diferents espais del poble: INS Alella, ajuntament, biblioteca, mercat municipal, Can Margarola, vinya
testimonial, Can Lleonard, Llars d’infants... L’equip docent ha anat visitant els diferents espais durant el curs, depenent del grup a qui
acopanyava en la sortida.

-

Índex d’assoliment curs 2018-2019: 100%
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7. Altres actuacions fetes a l’escola. Curs 2018-2019
A més de tot el que es va especificar a la PGA (i que s’ha valorat en aquesta memòria), durant el curs 2018-2019 es van
fer les actuacions següents (com a novetats a l’escola):
ACTUACIÓ
•

RESPONSABLES

Enviament de cartes (via mail)a totes les famílies de l’escola:

•

Equip Directiu

presentació del nou equip directiu i presentant els aspectes a tenir en

•

Coordinadores

•

Equip Directiu

•

Personal de Manteniment i obres de

DATA
•

Juliol 2018

•

Juliol 2918

•

Juliol 2018

•

Juliol 2018

compte pel nou curs.
•

Obertura d’una finestra i mostrador en el despatx de secretaria.

l’Ajuntament d’Alella
•

Administrativa

Creació d’un logotip per a l’Escola Fabra. Estudi de la coherència entre

•

Equip Directiu

la tipografia, els colors i les imatges amb la línia d’escola.

•

Coordinadores cicles

Eliminació de plantes, testos de granit, mobiliari antic i trencat, neteja

•

Equip Directiu

dels espais i substitució de part del mobiliari de l’edifici de Primària

•

Administrativa

•

Equip Directiu

•

Juliol 2018

Destrucció de documentació antiga de l’escola, prèvia consulta amb el

•

Equip Directiu

•

Juliol/ setembre

Departament.

•

Administrativa

•

Revisió i actualització del Pla d’Acollida de Mestres de l’escola

•

Cap d’Estudis

•

Setembre 2018

•

Creació dels calendaris dels migdies, on queden recollides, una a una,

•

Direcció

•

Setembre 2018

•

•

(saleta d’espera, cadires de la sala de mestres, cadires dels despatxos).
•

Creació d’un perfil d’escola a les xarxes socials: Instagram, Facebook i
Twitter. Establiment dels criteris de publicació (no cares de l’alumnat)
amb l’objectiu de ser un bon model d’ús.

•

2018

les activitats i reunions de les hores d’exclusiva (5 hores setmanals)
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•

Creació del Drive d’escola (creació mails per a tot l’equip de l’escola

•

amb el domini escolafabra.cat)
•

Creació de dinàmiques de cohesió de grup (fotografies de l’equip,

Coordinadora TAC/ secretaria de

•

direcció

Setembre/
octubre 2018

•

Equip Directiu

•

Setembre 2018

•

Equip Directiu

•

Setembre 2018

•

Equip Directiu

•

Octubre 2018

•

Tot l’equip docent (impulsat des del

•

Octubre 2018

•

Octubre 2018/

detalls de benvinguda, acomiadament i dates importants, esmorzars,
missatges a les sales de mestres...)
•

Revisió de totes les autoritzacions de l’escola i creació d’algunes
(sortida de l’alumnat, ús d’internet, imatge i veu...)

•

Reunió amb tot el professorat nou per fer un seguiment de la seva
incorporació a l’escola.

•

Decoració de totes les portes de les classes per Halloween

departament d’English)
•

•

Biblioteca Màgica del Fabra: Catalogació dels llibres de la biblioteca

•

Coordinadora biblioteca

amb el programa e-Pèrgam. Dimamització de la biblioteca escolar.

•

Comissió de Biblioteca Escolar

Canvi metodològic a sisè a l’àrea de llengua catalana (substitució dels

•

Tutories sisè de Primària

grups flexibles pel treball per racons, amb l’objectiu de garantir un

•

Cap d’estudis

•

Equip Directiu

•

Gener 2019

Creació de la Comissió dels Somnis, on tot l’alumnat de l’escola va

•

Equip Directiu

•

Desembre2018/

poder expressar els seus desitjos sobre quina seria la seva escola dels

•

Equip docent (tutores)

Publicació d’un Magazine amb notícies redactades pel nostre alumnat

•

Equip de mestres

sobre les activitats escolars. Es va enviar via mail a totes les famílies i es

•

Cap d’estudis

•

Direcció

Juny 2019
•

Desembre 2018/
Gener 2019

sistema més inclusiu dins de l’aula)
•

Creació d’un dossier informatiu nou, amb la nova imatge de l’escola i
actualitzat segons el PEC.

•

Febrer 2019

seus somnis. L’Equip Directiu va donar resposta a tots els somnis de
l’alumnat.
•

•

Gener 2019

•

Gener 2019

va publicar a les xarxes socials.
•

Compra de 4 walky-talkies per tal que el conserge, la persona de
manteniment, l’administrativa i la direcció de l’escola es puguin
comunicar per tot el recinte escolar.
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Revisió de les propostes dels racons i tallers d’infantil i de 2n (micro

•

Tutora 3r B (especialista en el tema)

espais d’aprenentatge més manipulatius).

•

Tutores d’infantil i de 2n

•

Revisió de les NOFC de l’escola i publicació a la web

•

•

Plantació d’arbres (moreres) al pati de dalt amb l’objectiu que puguin

•

•

Gener/juny 2019

Direcció

•

Febrer 2019

•

Ajuntament d’Alella

•

Febrer 2019

Instal·lació d’aparcapatinets al pati de dalt. Redacció de la normativa

•

Equip Directiu

•

Febrer 2019

d’ús i autorització per part de les famílies(de 3r a 6è)

•

Coordinadores cicle superior i mitjà

•

Ajuntament d’Alella (personal de

créixer i crear espai d’ombres.
•

manteniment).
•

Incorporació del Lluís, persona que s’encarrega del manteniment del

•

Ajuntament d’Alella

•

Març 2019

Creació del Racó de la Calma i de l’Espai de Calma (amb l’objectiu

•

Equip Directiu

•

Març 2019

que l’alumnat pugui utilitzar aquests espais per tornar a la calma en els

•

Personal de Manteniment de

centre.
•

moments ho necessiti).
•

Assessorament sobre la prevenció dels trastorns alimentaris per a les

l’Ajuntament d’Alella
•

Direcció

•

Març 2019

•

Cap d’estudis

•

Març 2019

Col·locació d’uns adhesius als lavabos amb la intenció que l’alumnat

•

Cap d’estudis

•

Març 2019

tingui més curs en el manteniment d’aquests espais.

•

Conserge i personal de manteniment.

Compra i instal·lació de dos dispositius d’ultrasons per dissuadir als gats

•

Direcció

•

Març 2019

que embrutin el pati d’infantil (sorral).

•

Conserge/ persona de manteniment

•

Abril/maig 2019

•

Abril 2019

•

Abril/maig 2019

tutores de 5è i direcció, a càrrec del centre ITA.
•

Taller sobre coeducació i tractament del gènere per a tot el claustre, a
càrrec de Fil a l’Agulla.

•

•

de l’Ajuntament d’Alella
•

•

•

Pintura de diferents jocs a les pistes i terra dels patis.

•

AFA (família col·laboradora)

•

Cap d’estudis

Instal·lació del timbre musical i sistema d’altaveus per tota l’escola.

•

Personal tècnic de Ajuntament d’Alella

Substitució del timbre antic.

•

Direcció

Sol·licitud d’intervenció, observació al centre i assessorament per part

•

Direcció
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•

•

Creació de la Comissió de Gènere de l’Alumnat

•

CAD

•

EAP

•

Tutora 3r A

•

Coordinadora Cicle Superior

•

Direcció

•

•

Maig 2019

Equip Directiu

•

Maig 2019

•

Cap d’Estudis

•

Maig 2019

Contractació del sistema TPV per agilitzar els pagaments de les famílies,

•

Secretària de Direcció

•

Maig 2019

facilitar la gestió i la transparència.

•

Administrativa

Reunió informativa a les famílies noves de P3. La reunió d’inici de P3 es

•

Tutores P3 (curs 2019-2020)

•

Juny 2019

feia al setembre i l’hem avançat a finals de juny, amb l’objectiu que les

•

Coordinadora Infantil

famílies puguin preparar-se durant l’estiu

•

Direcció

Disseny de la portada i contraportada de l’agenda per a l’alumnat del
curs 2019-2020 (agenda personalitzada de l’Escola Fabra).

•

Realització i creació, conjuntament amb l’Escola La Serreta l’Alella
English Day

•

•
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