PROGRAMACIÓ GENERAL
ANUAL DE CENTRE
CURS 21-22

Resolució del director del centre educatiu Escola Xoriguer, de Centelles, per la qual
aprova el Pla general anual de centre.

Com a director de l’Escola Xoriguer, de Centelles, 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 2014, per la qual s’aproven els documents
per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2021-2022, i d’acord amb el
parer i l’aprovació del consell escolar del centre, segons consta a l’acta de la sessió de
data 14 d’octubre de 2021.

RESOL:

1. Aprovar el Pla general anual de centre, que s’adjunta a l’annex d’aquesta
resolució, per al període 2021-2022.

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.

Centelles, 14 d’octubre de 2021

ALEIX VILA
SOLÀ - DNI
41551906Z
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1. INTRODUCCIÓ
Tenim per endavant un nou curs, el 2021-2022, per a continuar donant resposta a les
línies pedagògiques del PEC.

2. FUNCIONAMENT GLOBAL D’ESCOLA
2.1 CALENDARI

2.2 ESPAI ESCOLA
L’organització es centra en dos edificis:
El Petit Xoriguer, on hi ha educació infantil, cos i moviment i menjador.
El Xoriguer on hi ha les aules de primària, Ed. artística, anglès, música i
moviment.

2.3 HORARI
Degut a les necessitats d’evitar aglomeracions a les entrades i sortides s’han
mantingut les entrades igual que el curs passat i s’han establert els següents horaris.

HORARI MARC

HORARI
EXTRAESCOLAR

OBERTURA I
TANCAMENT DE
PORTES

Del 14 de setembre al 22 de
juny

Matí de: 9:00h a 12:30h
Tarda de: 15h a 16:30h

El 21 de desembre i
del 7 al 22 de juny
Jornada intensiva

Matí de: 9:00h a 13h

Matiners: cada dia de 8h a 9h

Tardes: cada dia de
16:30h a 18h

A l’entrada les portes s’obriran a les 9:00h del matí i a les
15:00h de la tarda, es tancaran al cap de 10 minuts, a
ambdós edificis.
A la sortida s’obren les portes a 2/4 d’1 del migdia i 2/4 de 5
de la tarda, i es tancaran a ¾ d’1 del migdia i a les 5 de la
tarda, a ambdós edificis.

2.4 ORGANITZACIÓ
2.4.1 Personal docent

CÀRREC

NIVELL

CICLE

TUTORA

P3

INFANTIL

Cristina Saborit Sala

TUTORA / MAD

P4
/ P5

INFANTIL

Roser Baulenas Tuneu

TUTORA

1r

INICIAL

Mari Valverde Ruiz

TUTORA
Especialista Anglès

2n

INICIAL

Núria Fossas Colet

1r,2n,3r,4t

Marta Soler Sallés
Lidia Casals

Especialista Música
Reforç Cicle Inicial

MESTRE

TUTORA

3r

MITJÀ

Olga Lara Farré

TUTORA

4t

MITJÀ

Marta Ebri Camprubí

Reforç

4t

MITJÀ

Jordi Serradelarca Serra

TUTORA

5è

SUPERIOR

Reforç

1r,2n,5è

TUTORA

6è

Núria Sabata Aliberch
SUPERIOR

Atenció diversitat
E.D Director
E.D Secretària
E.D Cap d’estudis /
MAD

Eva Sabaters

Eulàlia Laencina Verdaguer
Natàlia Ruiz

SUPERIOR
MITJÀ
INFANTIL

Aleix Vila Solà
Eva Andreo González
Anna Garcia Garcia

2.4.2 Personal no docent
MENJADOR
El menjar es cuina al Petit
Xoriguer

Empresa: Eco-arrels
Encarregat: David Caballé
Cuinera: Sira Blasco
Coordinadora: Anna Serrano
Monitoratge:
● Marga Maydeu (P3)
● Mar Franci (P4, P5)
● Martina Garcia (1r, 2n)

● Maria Romero (3r, 4t)
● Anna Serrano (5è, 6è)
CONSERGE

Romà Garcia

ADMINISTRATIVA: dimarts i dijous matí Tina Falgueras

2.4.3 D’alumnat i famílies
Classes

P3

P4 P5

1r

2n

3r

4t

5è

6è

Alumnes

20

19

21

22

19

21

20

25

Cicles

EI

CI

CM

CS

Alumnes

39

43

40

45

Total d’alumnes

167

Total de famílies

125

2.5 REUNIONS
2.5.1 Internes

2.5.2 Externes

AJUNTAMENT

Coordinació de festes i activitats del poble
Programa arrels
Xarxa Xiac
Coordinacions amb la regidoria d’educació
Centre Obert

ACCIÓ SANITÀRIA

Coordinació i col·laboració amb els organismes
sanitaris del poble:
- Dentista
- Vacunacions
- Gestió Covid-19

COMISSIONS SOCIALS

Es fa un cop per trimestre i quan convingui.

COORDINACIÓ EAP

Es fa tres dimarts al mes, tot un matí.

DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT/INSPECCIÓ

Coordinació i col·laboració al llarg del curs.

Junta petita de l’AMPA

Un cop al mes i quan convingui.

Escola Bressol

El mes de juliol per fer el traspàs.

Altres professionals

Segons les necessitats educatives dels infants.

(CDIAP,CSMIJ, TRIS-TRAS)
Institut Pere Barnils

Traspàs d’informació d’alumnes

2.6 AVALUACIÓ I INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES

Reunions d’inici de
curs

●
●
●
●
●

Infantil: Famílies de P3 dijous 9 de setembre
P4 i P5: 10 de setembre
Cicle inicial: 10 de setembre
Cicle mitjà: 10 de setembre
Cicle superior: 10 de setembre

Reunions
pedagògiques

●
●
●
●

Infantil: Dilluns 18 d’octubre
Cicle inicial: Dimecres 20 d’octubre
Cicle mitjà: Dijous 21 d’octubre
Cicle superior: Dimarts 19 d’octubre

Portes obertes

Avaluacions

Període abans de la preinscripció (per famílies noves de P3 i també
per les famílies que estan a l’escola)

1r Trimestre

2n Trimestre

3r Trimestre

● EI

29 de novembre

21 de març

1 de juny

● Cicle inicial

1 de desembre

23 de març

30 de maig

● Cicle mitjà

22 de novembre

28 de març

25 de maig

● Cicle
superior

24 de novembre

30 de març

23 de maig

Entrevistes

Es destina l’hora de dedicació al centre que té cada tutora un
dia a la setmana.

Informes

Infantil: 2 entrevistes (desembre i febrer)
Informe escrit: febrer i juny.
Primària: finals desembre, mitjans d’abril i finals de juny.

2.7 FESTES

DATA

FESTA

29/10/2021

Castanyada

19/11/2021

Santa Cecília

22/12/2021

Festa d’hivern

11/02/2022

Bruixes

18/02/2022

Carnaval

22/04/2022

Sant Jordi

22/06/2022

Final de curs

Altres festes que puguin sorgir d’altres iniciatives
2.8 SORTIDES I COLÒNIES
Activitats culturals
CURS
Infantil

Inicial

Mitjà

Superior

DATA

LLOC
Casal Francesc Macià

17-11-21

Dansa La Quela

24-02-22

L’Arc de Sant Martí i a Lluna

25-05-22

Pols d’estrelles

17-11-21

Dansa La Quela

10-03-22

Kumulunimbu LLOC al parc

25-05-22

Pols d’estrelles

25-11-21

Colors

11-03-22

Kumulunimbu

03-05-22

Johana i el sud

1/2-12-21

Fragile

09-03-22

Les dones del Rock

03-05-22

Johana i el sud

1r trimestre
CURS

DATA

P3/P4/P5

LLOC
Pendent

1r/2n

06-10-21

Museu nacional de la ciència i la tècnica de
Terrassa
Juguem amb el cos (1r) 86€/grup
Energia (2n) 108€/grup

1r/2n

26-11-21

Teatre en anglès

3r/4t

26-11-21

Teatre en anglès

22-10-21

La granja de Sta.Maria Palautordera

26-11-21

Teatre en anglès

27-09-21

Museu de matemàtiques

P3/P4/P5

01-04-22

Camadoca

1r/2n

23-02-22

Museu titelles Teia Moner

3r/4t

18-03-22

Cim d’àligues

5è

Pendent

Fundació Mona

6è

Pendent

Fundació Mona

14-06-22

Camina Descalç

5è/6è

2n trimestre

3r trimestre
P3/P4/P5
1r

Fem cordada

2n

Fem cordada

3r

Fem cordada

4t

Fem cordada

5è/6è

11-05-22

Institut Guttmann

Colònies
P3/P4/P5

16-17
maig

Molí de la riera Sant Pere de Torelló
(17 s’incorpora p3 autocar extra)

1r/2n

27-28-29
abril

Fundesplai Vilanova de Sau Els Porxos

3r/4t/5è

30-31/05
01/06

Fundesplai Ogassa Mas Cabàlies

6è

8-9-10
juny

Fundesplai Àger Trenets
“Activitat Observatori Astronòmic Àger”
(autocar extra)

2.9 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
L’activitat extraescolar que gestiona l’AMPA pels infants de l’escola és anglès “Kids
and us” amb el grup de 1r. A més també es porta a terme l’acollida matinal de 8h a
9h del matí.
2.10 FORMACIÓ MESTRES
Formació en centre: Les ciències al Xoriguer i Enfocament restauratiu.
Cris Saborit

Un enfoque sistémico-relacional de los
aprendizajes familiares. Espai Atena

Mari Valverde Ruiz

Seminari 0-6 UVIC

Olga Lara Farré

-Coeducació en el currículum
-Les violències masclistes als centres educatius
-Subxarxa territorial de cultura digital
-Taller “Dale al play”

Natàlia Ruiz

Matemàtiques a+a+

Marta Ebri Camprubí

Itinerari 10 Modelatge 3D

Eva Andreo González

Postgrau Teatre i Educació. Institut del Teatre Vic

Aleix Vila Solà

-Equip ICE en Innovació a l’Ed. física cooperativa
-VII Jornades de formació de formigues cooperatives
-Les violències masclistes als centres educatius, per
directors/es i referent de coeducació.
- Dansa per a docents. Mitjans (6 a 9 anys). Associació
Orff Catalunya
- Dansa per a docents. Grans (9- 12 anys). Associació
Orff Catalunya.

2.11 PROPOSTES DE MILLORA DE LA MEMÒRIA 20-21

ÀMBITS
D’ACTUACIÓ

INFANTIL

PROPOSTES DE MILLORA PEL CURS 21-22
EDUCACIÓ INFANTIL
COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA, MATEMÀTICA I COHESIÓ SOCIAL
OBJECTIUS I PROPOSTES
MILLORAR ELS RESULTATS DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
EXPRESSIÓ ORAL
➔ Veiem important seguir amb la consciència fonològica el curs vinent per
millorar els problemes de parla, però per treure’n més profit caldria
poder-ho realizar amb mig grup. Específicament amb P4 i P5.
➔ Continuar fent registre a inici i final de curs.
MILLORAR ELS RESULTATS DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
COMPRENSIÓ LECTORA
➔ A P5 estaria bé recuperar la llista del menjador amb el “si” i el “no” per
tal que tots els infants es puguin apuntar a un costat o a l’altre, sinó
només escriuen els que es queden. Tenint en compte que el curs vinent
P4 i P5 estaran junts aniria bé que enlloc d’escriure primer sigui una
activitat de reconeixement a la que el grup ja està habituat, per passar
després a l’activitat d’escriure en la columna del si o del no.
MILLORAR ELS RESULTATS DE LA COMPETÈNCIA MATEMÀTICA
NUMERACIÓ I CÀLCUL
➔ Ha resultat difícil fer la prova com a proposta amb grup, ja que els
resultats no eren reals. S’han realitzar per parelles o individualment,
perquè és més viable.
➔ El tercer trimestre s’ha realitzat individualment i ha anat molt millor. Es
proposa tenir en compte les matemàtiques en general en totes les
propostes, ja que a vegades no apareixen.
➔ Cal reforçar el traç i el reconeixement de grafies numèriques. Estaria bé
tenir-ho en compte per fer-ho aparèixer a propostes.
MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL
MILLORAR LA COHESIÓ EL CLIMA DINS DEL GRUP CLASSE
➔ P3 i P4 es faran dinàmiques de cohesió de grup 1 sessió a la setmana
al llarg del curs
➔ P5 es realitzarà un joc cooperatiu una sessió a la setmana al llarg del 1r
trimestre.
➔ P5 es realitzaran jocs de taula amb grups heterogenis un cop a la
setmana al llarg del curs.
➔ P4 es realitzaran jocs de taula amb grups heterogenis un cop a la
setmana al 3r trimestre
➔ P5 es farà una petita conversa quan es torna del jardí per reforçar
actituds positives (sobretot en infants que no estan integrats)propiciar
perquè juguin amb altres companys que no siguin sempre els mateixos

i parlar dels “conflictes” que hi hagin pogut haver i parlar d'estratègies
que podem utilitzar per tal que no passin.
➔ S’explicarà com a mínim un conte a la setmana per parlar de temes que
són font de conflicte i per treballar emocions. Fer un registre d’aquests
contes.

ÀMBITS
D’ACTUACIÓ

CI

PROPOSTES DE MILLORA PEL CURS 21-22
CICLE INICIAL
COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA, MATEMÀTICA I COHESIÓ SOCIAL
OBJECTIUS I PROPOSTES
MILLORAR ELS RESULTATS DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
EXPRESSIÓ ORAL
➔ Buscar estratègies per fer participar a la conversa als que els costa
més, afavorir l’escolta activa.
➔ Registrar entre tot el grup propostes de temes que poden sortir a la
conversa.
➔ Els registres per avaluar podrien anar canviant en funció de com
avança el grup. I fer partíceps als infants de quines són les coses que
s’observaran per tal de que puguin millorar.
MILLORAR ELS RESULTATS DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
COMPRENSIÓ LECTORA
➔ Fer propostes d’ordenar seqüències escrites.
➔ Mantenir les proves de comprensió.
➔ Fer lectura d’instruccions sense respostes escrites sinó dibuixant i/o
actuant.
➔ Mantenir la franja de 30 minuts a la tarda en petits grups per reforçar
aspectes de lectura i comprensió. Mantenir mestres de reforç per
acompanyar aquesta franja de lectura, per poder fer reconeixement de
sons, grafies, entonació, comprensió…, activitats que proposa la
mestra. Poder fer grups d’infants de 1r, 2n i 3r, també es valora a nivell
de tota la primària incloent-hi a 4t 5è i 6è.
➔ Sobretot el primer trimestre de primer cal que les instruccions de les
propostes siguin graduals (amb dibuixos, poca lletra, tipus de lletra…)
MILLORAR ELS RESULTATS DE LA COMPETÈNCIA MATEMÀTICA
NUMERACIÓ I CÀLCUL
➔ Incloure activitats de càlcul mental i problemes en petit grup.
➔ Tal com entenem les propostes veiem que és una mica forçat introduir
la competència matemàtiques de numeració i càlcul ja que a CI els cal
un acompanyament de l’adult. Veiem més fàcil introduir altres
dimensions com la geometria, l’espai.
➔ Inclure a la graella de programació d’investigació un apartat on es tingui
present els objectius de la PGA.
MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL
MILLORAR LA COHESIÓ EL CLIMA DINS DEL GRUP CLASSE
➔ Fer dinàmiques de cohesió de grup, quinzenalment.
➔ Observació en els jocs de cooperació dins de la sessió d’educació

física.
➔ Establir diferents agrupaments al llarg de la setmana.
➔ Estipular una conversa a la setmana on a través d’una lectura, joc,
vídeo… es parli sobre les emocions.
➔ A l’hora de seure a la rotllana oferir diferents propostes.

ÀMBITS
D’ACTU
ACIÓ

CM

PROPOSTES DE MILLORA PEL CURS 21–22
CICLE MITJÀ
COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA, MATEMÀTICA I COHESIÓ SOCIAL
OBJECTIUS I PROPOSTES

MILLORAR ELS RESULTATS DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
EXPRESSIÓ ORAL
➔ A l’inici de curs que cada infant es plantegi per escrit un objectiu personal a
aconseguir a la conversa durant el curs, i revisar-ho cada trimestre.
➔
MILLORAR ELS RESULTATS DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
COMPRENSIÓ LECTORA
➔ Hauríem d’haver-nos plantejat tipus que un 75% de l’alumnat a final de curs
estigui entre els nivells mitjà alt i alt.
➔ Valorar si es continua amb aquesta prova o se’n realitza una altra.
➔ Explicar a inici de curs que faran la prova dos cops a l’octubre i al juny.
➔ Fer un traspàs a la tutora del següent curs, quan un infant a l’octubre ja està
a nivell alt, la tornarà a fer al maig, la mateixa prova.
➔ Continuar donant importància a la comprensió lectora dins les propostes
com a mitjà per realitzar-les.
MILLORAR ELS RESULTATS DE LA COMPETÈNCIA MATEMÀTICA
NUMERACIÓ I CÀLCUL
➔ Vam fer una prova qualitativa que ens ha costat molt de traduir a números
quantitatius.
➔ Proposem fixar-nos cada any només en un aspecte.
➔ Dissenyar les proves de manera que puguin ser valorades objectivament, i
quantitativament.
➔ Elaborar una rúbrica concreta per a la prova.
➔ Repensar i elaborar les rúbriques a l’inici i al final de cada proposta, s’han
de fer amb més concreció.
➔ En el moment de programar l'investigació tenir present aspectes de
numeració i càlcul..
MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL
MILLORAR LA COHESIÓ EL CLIMA DINS DEL GRUP CLASSE
➔ Dinàmiques de cohesió de grup.
➔ Diferents agrupaments.
➔ A partir de situacions viscudes entre els infants parlar sobre com ens
sentim, parlar de fer trampes, de conflictes que puguin sorgir en diferents
moments.
➔ A partir de lectures, videos, músiques, tractar diferents emocions,

temàtiques, drets i deures…
➔ Dinàmiques de coneixença d’un mateix i dels altres, de cohesió, de situació
dins la rotllana.
➔ Utilitzar la conversa per fer tutoria individual quan hi hagi dues mestres.

ÀMBITS
D’ACTU
ACIÓ

CS

PROPOSTES DE MILLORA PEL CURS 21-22
CICLE SUPERIOR
COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA, MATEMÀTICA I COHESIÓ SOCIAL
OBJECTIUS I PROPOSTES

MILLORAR ELS RESULTATS DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
EXPRESSIÓ ORAL
➔ Revisar i donar-hi una volta més a la rúbrica de conversa per acabar-hi de
trobar la funcionalitat. Potser seria millor una valoració conjunta i no pas
individual.
MILLORAR ELS RESULTATS DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
COMPRENSIÓ LECTORA
➔ Crear una prova de comprensió lectora d’escola, igual que hem fet amb la
de matemàtiques.
➔ Cal que posem els criteris a les graelles de programació i/o a la graella que
compartim amb l’alumnat. Estan a l’acta 34, 13 de maig.
➔ No ens fixem en dues propostes concretes de comprensió per trimestre
sinó que volem dissenyar una eina que ens permeti saber si han entès allò
que han de fer, és a dir, si han fet una bona comprensió del que se’ls hi
demana.
MILLORAR ELS RESULTATS DE LA COMPETÈNCIA MATEMÀTICA
NUMERACIÓ I CÀLCUL
➔ Implementar les 5 propostes, ja que per falta de temps no s’ha pogut fer.
➔ Revisar la rúbrica en relació a la graella de recull de dades.
➔ La prova de matemàtiques a 6è, s’hauria de passar abans de les
competències bàsiques.
➔ Es podria fer una proposta que es treballés a cicle inicial, mitjà i superior,
per tal que els continguts fossin acumulatius i anessin evolucionant. Caldria
fer-ho intercicles.
➔ Caldria fer un marc general que contempli els continguts matemàtics
agrupats en petits blocs i relacionar-los amb alguns temes de medi que
poden sortir a les investigacions.
MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL
MILLORAR LA COHESIÓ EL CLIMA DINS DEL GRUP CLASSE
➔ Passar un qüestionari individual de tutoria on es pugui fer un buidatge dels
ítems seleccionats que es volen observar.
➔ Establir que durant dos trimestres tot l’alumnat hagi passat per una tutoria
individual. (Estona de conversa on hi ha dos mestres)
➔ Elaborar un recull de dinàmiques de grup i portar-ne a terme una a la
setmana.
➔ Establir una franja dins l’horari setmanal per dur a terme dinàmiques de

grup.
➔ Llistar/ identificar les actituds enriquidores per tenir una bona conversa.
➔ Dur a terme una autoavaluació i coavaluació, un cop al trimestre, en funció
del llistat d’actituds enriquidores.
➔ Establir un mínim de dues intervencions per conversa/nen. En cas de voler
afegir alguna intervenció, es pot recollir a la llibreta de reflexió.

3. DADES (RESULTATS INTERNS I EXTERNS) VARIABLES QUE
EXPLIQUEN I JUSTIFIQUEN LES DADES

3.1 RESULTATS INTERNS

Indicadors competència matemàtica
Hem elaborat una prova interna a nivell de tota l’escola, aquests son els resultats
obtinguts. Ens van servir a l’octubre per establir el punt de partida i decidir quines
estratègies dur a terme amb cada grup. Al juny s’han tornat a passar les proves i els
resultats ens ajuden a decidir les estratègies que reduiran els alumnes amb
puntuació 1 i 2.

Indicadors competència lingüística comprensió lectora.
Cicle Inicial
Aquest curs s’han dedicat esforços humans per tal d’acompanyar el procés lector
en el cicle inicial cada dia hi hagut una estona de lectura amb l’acompanyament de 5
persones per fer grups reduïts. S’han passat proves PACBAL en els dos grups de
cicle inicial amb els següents resultats. El color blau indica els % d’infants que es
troben en un nivell normatiu. Primer de primària un 62,5% i Segon de primària un
84,2%
Cicle mitjà
Davant dels resultat d’un 59,1% de NA (no assolits), es valora fer una intervenció
adicional en el grup que aquest any ha fet 3r per reforçar el treball específic en
comprensió lectora.
Cicle superior

Els dos grups, tant 5è com sisè han fet una evolució positiva en comprensió lectora.

PROVES DIAGNÒSTIQUES 2n DE PRIMÀRIA
Criteri 1.1 Representar de forma gràfica com és el pati, quins
elements hi ha i on estan situats

Criteri 2.1 Mostrar iniciativa per resoldre una
situació-problema.
Criteri 2.2 Resoldre la situació-problema fent servir
estratègies de càlcul. Veiem que en aquest punt no hi
ha cap alumne amb excel·lent i molts amb satisfactori i cal
tenir-ho en compte per posar-hi més estratègies.

Criteri 2.3 Optimitzar la pròpia estratègia de càlcul.
Criteri 3.1 Escriure un text adequat i coherent amb
l’ajuda d’un guió.
Criteri 3.2 Utilitzar el lèxic adequat en l'escriptura
d'un text.
Criteri 3.3 Escriure un text amb oracions ben
estructurades.
Criteri 3.4 Escriure un text utilitzant l'ortografia de
base i les normes ortogràfiques bàsiques.
Criteri 3.5 Escriure un text amb bona presentació.

Veiem que el criteri 3.3 ha sortit molt fluix i hem de reforçar l’estructuració de frases.

Criteri 4.1 Identificar el destinatari del text.
Criteri 4.2 Localitzar informació explícita en el text. Criteri
4.3 Deduir informació no explícita del text.
Criteri 4.4 Deduir el sentit figurat de paraules o
expressions de vocabulari usual claus en el text.
Criteri 4.5 Reorganitzar la informació seguint una
seqüència temporal.
Criteri 4.6 Identificar la finalitat del text.
Tenim el criteri 4.1, 4.5 i el 4.6 que han sortit molt fluixos.

Criteri 5.1 Utilitzar en llengua catalana el lèxic adequat
en l’expressió oral.
Criteri 5.2 Elaborar un discurs adequat a la situació
comunicativa.
Criteri 5.3 Elaborar un discurs coherent a la situació
comunicativa.
Criteri 5.4.1 Produir un discurs oral amb elements
prosòdics adequats (1).
Criteri 5.4.2 Produir un discurs oral amb elements
prosòdics adequats (2).
Aquest apartat ha anat molt bé en general.

Criteri 6.1.1 Crear un dibuix geomètric ajuntant rajoles i
repetir-lo cobrint una superfície (1).
Criteri 6.1.2 Crear un dibuix geomètric ajuntant rajoles i
repetir-lo cobrint una superfície (2).

3.2 RESULTATS EXTERNS
COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CATALANA
Percentatge d'alumnat de sisè d'educació primària del vostre centre situat en els
nivells baix, mitjà- baix, mitjà-alt i alt de la competència
Global

Comprensió oral

Comprensió lectora

Expressió escrita

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CASTELLANA
Percentatge d'alumnat de sisè d'educació primària del vostre centre situat en els
nivells baix, mitjà- baix, mitjà-alt i alt de la competència
Global

Comprensió oral

Comprensió lectora

Expressió escrita

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA ANGLESA
Percentatge d'alumnat de sisè d'educació primària del vostre centre situat en els
nivells baix, mitjà- baix, mitjà-alt i alt de la competència
Global

Comprensió oral

Comprensió lectora

Expressió escrita

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA
Percentatge d'alumnat de sisè d'educació primària del vostre centre situat en els
nivells baix, mitjà- baix, mitjà-alt i alt de la competència

Global

Numeració i càlcul

Espai, mesura i representació gràfica de dades

Relacions i canvi

COMPETÈNCIA ASSOCIADA A L'ÀREA DE CONEIXEMENT DEL MEDI
NATURAL
Percentatge d'alumnat de sisè d'educació primària del vostre centre situat en els
nivells baix, mitjà-baix, mitjà-alt i alt de la competència
Global

Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant
coneixements científics i tecnològics

Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica

Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma
de dades i proves

Valoració dels resultats:
Els resultats han sortit força baixos respecte altres cursos, aquest fet es pot explicar
per diferents situacions:
Un primer motiu és el fet que el curs anterior van estar confinats i ha costat situar-los
ens els aprenentatges i enganxar-los cap endavant. En aquest sentit parlant amb
l’altre escola pública del municipi també els hi han sortit baixos.
Un altre factor és que aquest grup al llarg de la seva escolarització, en la realització
de diferents proves internes els resultats han estat força fluixos. Tot i posar mesures
de millora no s’han obtingut els canvis esperats.
Per altra banda, la mirada que tenim com escola sobre els resultats d’aquestes
proves és una informació relativa-complementària. Ja que no preparem els alumnes
per passar aquestes proves de manera específica. I que són una radiografia d’un
moment en concret. En cap cas contemplen el punt d’inici d’un infant, el procés
d’aprenentatge que segueix i fins a on arriba. Tenim altres eines com els informes

trimestrals que donen molta més informació. I ens hem trobat casos d’infants de 6è
que les proves de competències bàsiques han sortit baixes i en canvi en l’expedient
acadèmic han estat més altes.

4. OBJECTIUS
OBJECTIUS DE LA PGA
OBJECTIU 1: Millorar els resultats educatius
Millorar els resultats de la competència lingüística
- Expressió oral
- Comprensió lectora
- Augment en la millora dels resultats de comprensió lectora.
ÀMBITS
ESTRATÈGIES
ASSOLIMENT
D’ACTUACIÓ

●

Recollir els criteris d’avaluació que cada cicle haurà estipulat per
avaluar la conversa.

●

Reforçar amb personal les estones de lectura de cicle inicial i 3r
de primària per atendre la diversitat del procés lector dels
infants.
Elaborar i acordar un model de proves de comprensió lectora
d’escola per tal d’avaluar-la a principi i final de curs de 1r a 6è.

CENTRE

●

EXPRESSIÓ ORAL
●

Elaborar un banc de recursos per portar a terme durant l’estona
de conversa (música, noíticia, conte…)

●

Grabar diferents situacions de conversa per veure l’actitud de
l’adult i dels infants per tal de fer propostes de millora.

● Dedicar un temps de grup a la setmana amb mig grup per
fer micro espais d’expressió oral.
Infantil

COMPRENSIÓ LECTORA
● Elaborar propostes significatives pels infants en les que
sorgeixin de la necessitat d'escriure i llegir (llibre/joc dels noms
dels infants, presentar les propostes per mitjà d’una paraula o
frase simple, treballar el títol del conte que s’explica cada tarda,
fer partíceps als infants de les notes que s’escriuen a
l’agenda…)
●

Elaborar un document on quedin recollides les propostes
anomendes en el punt anterior

●

Dedicar un temps de grup a la setmana amb mig grup per fer
micro espais de comprensió lectora

●

●
●
Cicle
inicial

●
●

●

Elaborar una rúbrica per tenir una bona conversa : intervencions
d’acord amb el tema, frases amb ordre i coherència, unificar la
llengua que utilitza durant el discurs, ús del vocabulari adequat a
l’edat.
Passar una rúbrica d’avaluació dels objectius de la bona
conversa un cop al trimestre.
Un cop a la setmana un infant portarà un tema de debat a la
conversa. (Primer a partir del 2n trimestre)
Lectura i conversa sobre el text llegit, per part de la mestra i
elecció de textos partint dels seus interessos. (Mínim dos cops
per setmana).
Elaborar un recull d’ activitats per treballar la comprensió
lectora en els racons de temps de grup, incidint en :
-Fer propostes d’ordenar seqüències escrites.
- Fer lectura d’instruccions sense respostes escrites sinó
dibuixant i/o actuant.
Passar les proves de comprensió a l’inici (2n ) i final de curs (1r
i 2n) i comparar resultats.
EXPRESSIÓ ORAL

●

Passar la rúbrica un cop al trimestre, tant els mestres com els
nens. Cal que els alumnes es plantegin un objectiu personal de
millora en la conversa, anar-lo revisant quinzenalment.

●

Donar l’oportunitat a l’alumnat de preparar-se un tema,
anècdota, experiència personal i poder-lo portar a la conversa
per compartir-lo.

●

Fer una exposició oral de la investigació feta al trimestre. El
primer trimestre, se’ls gravarà en vídeo per tal de tornar-lo a
veure i poder extreure’n informació per crear una base
d’orientació. Aquesta es farà servir a les exposicions orals del
segon trimestre.
COMPRENSIÓ LECTORA
Fer un recull de materials, textos, jocs de taula que s’utilitzaran
per millorar els resultats en comprensió lectora.

Cicle mitjà

●
●

Creació de fulls d’instruccions per jugar de manera autònoma a
jocs de taula de contingut matemàtic/lingüísitic.
Temps de grup. 1 sessió quinzenal.
● Dedicar una sessió de temps de grup mensual a treballar la
comprensió lectora a partir d’un text del banc de textos de
comprensió lectora de cicle mitjà
https://drive.google.com/drive/folders/1I0YM6Mt0hW2xN-K-TAU
_IEk8D9Sr-22q?usp=sharing
●

Treball en grups flexibles de lectura, comprensió lectora, lectura
expressiva, lectura compartida, lectura modelada. 4 sessions
setmanals.

Cicle
superior

●

Passar la rúbrica (expressió oral-conversa) dos cops per
trimestre.

●

Passar la rúbrica (expressió oral-conversa) del mestre dos cops
per trimestre.

●

El mestre proposa dos debats per trimestre.

●

Dinamitzar una conversa per part de l’alumne (dos trimestres)

●

Aplicar la base d’orientació un cop hagin llegit la proposta.

●

Planificar i executar 4 activitats específiques per trimestre de
comprensió lectora.

OBJECTIU 1: Millorar els resultats educatius
Millorar els resultats de la competència matemàtica
- Numeració i càlcul
ÀMBITS
D’ACTUACIÓ

ESTRATÈGIES
●

Facilitar moments de cicle, 3 al trimestre per poder programar
temps de grup que contemplin la numeració i el càlcul.

●

Vetllar perquè la comissió de ciències tingui en compte les
matemàtiques a totes les investigacions.

●

Vetllar que els mestres nous tinguin l'assessorament de com
treballar el càlcul i numeració.

●

Dedicar un temps de grup a la setmana amb mig grup per fer
micro espais de numeració i càlcul.

●

Elaborar un document on es recullin els diferents micro espais de
numeració i càlcul.

●

Fer un document i elaborar els materials per treballar numeració ,
càlcul, càlcul mental i resolució de problemes en racons de temps
de grup.
Passar la prova de competència matemàtica a inici i final de curs
i fer la comparativa.
Vetllar perquè en qualsevol investigació hi hagi un treball de càlcul
i numeració ( amb gràfiques, arrodoniments i estimacions
Establir una sessió quinzenal de jocs de taula matemàtics per
treballar la numeració i el càlcul.

CENTRE

Infantil

Cicle
inicial

●
●
●

Cicle mitjà ●

Cicle
superior

Establir una sessió setmanal de numeració càlcul en temps de
grup a partir de microespais matemàtics on passin tots els
alumnes (alguns individuals i alguns en grup).
Primer trimestre: 4 microespais.
● Crear un dels microespais de temps de grup de problemes.
●

Destinar l’espai de tutoria per assegurar els procediments dels
algoritmes.

ASSOLIMENT

OBJECTIU 1: Millorar els resultats educatius
Millorar els resultats de la interpretació de la informació de coneixement del medi.
ÀMBITS
D’ACTUACIÓ

ASSOLIMENT

ESTRATÈGIES
● Impulsar el debat a la pinya i la comissió per concretar la
línia d’escola en ciències.
● Creació d’una comissió de ciències per consensuar criteris
d’actuació.(participació de la meitat de la pinya).

Centre

●

Definir una graella de programació conjunta d’escola per a les
investigacions. Infantil adaptada segons el seu currículum.

●

Introduir aspectes matemàtics a les investigacions per donar més
transversalitat.

●

Aprendre a provocar
d’aprenentatge.

bones

preguntes

com

a

motor

● Dins la franja d’investigacions programar propostes de
ciències (cada mestre en prepara tres diferents cada
trimestre)
● Compartir en estones de cicle les diferents propostes de
ciències..
Infantil

● Consensuar a nivell de cicle una documentació amb els
processos d’aprenentatge que es donen a les propostes de
ciències.
● Elaborar una graella que permeti registrar els diferents
àmbits de la ciència (éssers vius, matèria…)
● Buscar un espai físic on recollir totes les propostes
elaborades.

● Presentar dins de temps de grup, investigacions o
propostes, taules i gràfics per extreure’n la informació.
Cicle
●
Introduir en investigacions, temps de grup o propostes la
inicial
recollida de dades per tal de poder-les representar en taules,
gràfics … Com a mínim una trimestral.
● Presentar la informació d’un dels microespais matemàtics
com a mínim, a partir de taules, gràfics...
Cicle mitjà ● Preparar material de partida de les investigacions que
presenti la informació de manera visual (taules, gràfics…)
Com a mínim 1-2 fonts d’informació per grup.
● De cara al segon i tercer trimestre, demanar a les
investigacions que es presentin alguns resultats en taules,
gràfics...

Cicle
superior

● Reformular les propostes de ciències per adaptar-les amb la
mirada de la formació que estem fent.
● Facilitar els processos d’aprenentatge perquè els infants
puguin crear propostes científiques per infantil o cicle inicial.
● Destinar 4 migdies a principi de trimestre per parlar a cicle
d’investigacions i concretar aspectes matemàtics que hi
puguin sortir.

OBJECTIU 1: Millorar els resultats educatius
Millorar la competència d'autonomia i iniciativa personal, i aprendre a aprendre.
ÀMBITS
D’ACTUACIÓ

ESTRATÈGIES
● Establir a nivell d’horari una sessió de dinàmiques de grup.
● Vetllar per tal que tots els cicles utilitzin diferents instruments
d'autoavaluació en el màxim de moments possibles.

CENTRE

Infantil

● Incorporar l’opinió dels infants als informes de final de
trimestre
● Fer partíceps a les famílies dels resultats recollits en les
competències d’autonomia i iniciativa personal dels curs
20-21.
● Establir pinyes per fer debat i concretar estratègies
conjuntes amb la finalitat de millorar l’actitud positiva envers
l’aprenentatge.
● Oferir un model de rúbrica per tal que tots els infants de
primària puguin fer una autoavaluació de les competències
d’autonomia i iniciativa personal i d’aprendre a aprendre.
● Assessorar-nos de com podem potenciar l’autonomia dels
infants en el seu procés d’aprenentatge.
● Elaborar una rúbrica de final de trimestre, tenint en compte
els ítems a millorar.

● Adjuntar la rúbrica d'autoavaluació de final de trimestre a
l’informe
● Establir unes icones representatives del procés
d’aprenentatge i la presa de consciència.
● Crear una rúbrica d’autoavaluació de l’autonomia i la
iniciativa personal. Els docents establiran els ítems, però es
consensuarà amb els nens en una conversa per tal que sigui
significatiu per ells/elles. Periodicitat setmanal durant el
Cicle mitjà
primer trimestre i es valorarà de cara al segon.
● Crear /reformular una rúbrica d’autoavaluació per a
investigacions per tal de poder acompanyar l’alumne en la
valoració del seu treball individual i també des de la
perspectiva del grup.
Cicle
inicial

ASSOLIMENT

Cicle
superior

● Adaptar el model de rúbrica d’autoavaluació de les
competències d’autonomia i iniciativa personal i d’aprendre
a aprendre, en format formulari.
● Elaborar un instruments d’autoavaluació, adaptats a un
llenguatge entenedor pels infants, per prendre consciència
de la millora de les competències d’autonomia i iniciativa
personal i d’aprendre a aprendre.
● Passar la rúbrica anterior dos cops per trimestre.

OBJECTIU 1: Millorar els resultats educatius
Implementació i aprovació del pla TAC
ÀMBITS
D’ACTUACIÓ

CENTRE

ESTRATÈGIES
● Facilitar moments de cicle i pinya per tal de debatre la
implementació del pla TAC
● Fer difusió a la pàgina web i compartir amb les famílies el
pla TAC

Infantil

● Fomentar l’ús de la lupa conectada a l’ordinador en les
propostes d’investigacions científiques.

Cicle
inicial

● Establir en quins moments es treballen les eines i funcions
que pertoquen segons el pla TAC.

Cicle mitjà

● Establir en quins moments es treballen les eines i funcions
que pertoquen al cicle mitjà segons el pla TAC.
● Llistar les eines i programes digitals que s’apliquen en els
diferents moments d’aprenentatge.

Cicle
superior

ASSOLIMENT

OBJECTIU 2: Millorar la cohesió social

ÀMBITS
D’ACTUACIÓ

Millorar la cohesió i el clima de l’equip docent.
ESTRATÈGIES

ASSOLIMENT

● Potenciar reunions intercicles i pinyes pedagògiquess per a
generar xarxes de recolzament entre els docents.
CENTRE

● Fer entrevistes individuals durant el primer trimestre i final
de curs amb cada mestre per tal que es puguin expressar
necessitats i poder acompanyar-los.
● Establir un cicle per formular objectiu com a equip de cicle i
individuals com a mestre/a.
● Portar a terme una formació que impliqui a la pinya i a les
monitores de TdM en cercles restauratius.
● Elaborar el document marc de convivència del centre
(reformular les NOFC)

en procés

OBJECTIU 2: Millorar la cohesió social

ÀMBITS
D’ACTUACIÓ

Millorar la cohesió social dins del grup classe
ESTRATÈGIES
● Fer un recull de contes que tractin les emocions.

Infantil

● Prioritzar aquest tipus de contes quan es faci comandes de
llibres.
● Fer un banc d’activitats/dinàmiques per treballar la cohesió
de grup a Educació Infantil.
● Fer dinàmiques de cohesió de grup, quinzenalment.

● Observació en els jocs de cooperació dins de la sessió
d’educació física.
Cicle inicial
● Establir diferents agrupaments al llarg de la setmana.
● Estipular una conversa a la setmana on a través d’una
lectura, joc, vídeo… es parli sobre les emocions.
● A l’hora de seure a la rotllana oferir diferents propostes.
● Passar un sociograma durant el primer trimestre i un altre a
primers de maig per fer la comparativa de l’evolució del
grup.
● Establir una sessió setmanal de dinàmiques de grup
● Introduir la llibreta de reflexió en el CM per tal d’aprofundir
Cicle mitjà
en l’autoconeixement i les vivències que han tingut lloc
durant les dinàmiques.
● El 50% de les dinàmiques que es fan a l’aula han de tenir
una reflexió individual a la llibreta.
●
Llistar/ identificar les actituds enriquidores per tenir una
Cicle
bona conversa
superior
● Elaborar un instrument d’autoavaluació grupal per fer el
seguiment de les actituds enriquidores.

ASSOLIMENT

