
RESUM ASOLIMENT OBJECTIUS MEMÒRIA 16-17 
 

EQUIP ÀMBIT PEC OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Directiu 
Innovació  

pedagògica 

Impulsar la transformació pedagògica a 
l’escola cap a models d’escola 
avançada. 

Dissenyar un model horari en la franja 
d’exclusives que fomenti l’intercanvi 
d’experiències innovadores i la coordinació amb 
especialistes. 

Assolit 

Afavorir l’intercanvi pedagògic al claustre i als 
cicles. Parcialment assolit 

Formar part de la Xarxa d’Escoles Públiques i  
Inquietes del Garraf i participar-ne activament. Assolit 

Fomentar la formació continuada del claustre en 
diferents aspectes (educació emocional, Escola 
Nova 21, intercanvi d’experiències, etc.) 

Assolit 

   ASSOLIMENT FINAL Assolit 

 

 

 



EQUIP ÀMBIT PEC OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Directiu 
Innovació  

pedagògica 

Millorar els resultats en expressió 
escrita de llengua catalana i llengua 
castellana. 

Difusió i posada en marxa de la graella de 
seqüenciació de gèneres discursius elaborada 
durant el curs 15-16 

Assolit 

Participació en l’assessorament de centre 
Repensem l’Expressió Escrita i en els seminaris 
ARA ESCRIC 

Assolit 

Elaborar un registre concret per  l’avaluació de 
l’apartat d’expressió escrita a final de cicle. No assolit 

Impulsar l’ús de rúbriques per a l’avaluació dels 
treballs d’expressió escrita. Assolit 

   ASSOLIMENT FINAL Assolit 

 

 

 

 

 



EQUIP ÀMBIT PEC OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Directiu 
Comunitat i cohesió 

social 

Replantejar el paper de les comissions i 
comissions mixtes en el dia a dia de 
l’escola 

Elaborar un document on s’especifiquin les 
tasques, la periodicitat i els responsables de 
cada comissió. 

Assolit 

Garantir la presència o seguiment de l’equip 
directiu en les diferents comissions. Parcialment assolit 

Nomenar un coordinador de cada comissió 
de treball Assolit 

 
 
 

  ASSOLIMENT FINAL Assolit 

 

 

 

 

 

 

 



EQUIP ÀMBIT PEC OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Directiu Gestió del centre 
Redactar els objectius del PEC amb els 
corresponents indicadors de progrés. 

Redacció de la taula de coherència vertical 
dels objectius del centre 

Assolit 

Creació del grup de treball al claustre i 
Consell Escolar per tal de supervisar-ne la 
redacció. 

Parcialment assolit 

   ASSOLIMENT FINAL Assolit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EQUIP ÀMBIT PEC OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Directiu Escola i entorn 
Posar en marxa i dinamitzar el nou 
entorn web de l’escola 

Actualitzar la part més  institucional de la 
web: documents interns, trets d’identitat, 
projectes d’escola... 

Assolit 

Assessorar i acompanyar els processos 
d’actualització que hauran de fer els 
mestres. 

Assolit 

Elaborar un registre concret per  l’avaluació de 
l’apartat d’expressió escrita a final de cicle. No assolit 

Impulsar l’ús de rúbriques per a l’avaluació dels 
treballs d’expressió escrita. Assolit 

   ASSOLIMENT FINAL Assolit 

 

 

 

 



EQUIP ÀMBIT PEC OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Equip 
creatiu 

Educació 
infantil 

Innovació 
metodològica 

 

Incorporar les tauletes com a eina de 
treball. 

Dedicar part de la sessió de cicle a formar la 
resta de companys en l’ús de tauletes. No assolit 

Concretar franges horàries d’ús de tauletes 
a les aules d’EI. Assolit 

   ASSOLIMENT FINAL 
Parcialment 

assolit 
 

 

 

 

 

 

 

 



EQUIP ÀMBIT PEC OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Equip 
creatiu 

Cicle Inicial 
Resultats acadèmics Millorar l’eficàcia lectora. 

Establir criteris per treballar i valorar 
l’eficàcia lectora i passar dues vegades al 
curs les proves Galí. 

Parcialment assolit 

Dedicar estones breus a la lectura individual 
i en silenci. Assolit 

 
 
 

  ASSOLIMENT FINAL Assolit 

 

EQUIP ÀMBIT PEC OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Equip 
creatiu 

Cicle Inicial 

Innovació 
metodològica 

Elaborar i posar en pràctica dues 
rúbriques relacionades amb l’expressió 

escrita a l’any. 

Garantir l’aplicació de dues rúbriques al 
curs. Assolit 

 
 
 

  ASSOLIMENT FINAL Assolit 

 

 



EQUIP ÀMBIT PEC OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Equip 
creatiu 

Cicle Inicial 

Innovació 
metodològica 

Implantar les tablets als tallers de cicle 
inicial. 

Fomentar l’ús de les tablets en les sessions 
de tallers 

Assolit 

 
 
 

  ASSOLIMENT FINAL Assolit 

 

EQUIP ÀMBIT PEC OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Equip 
creatiu 

Cicle mitjà 
Resultats acadèmics 

Garantir que els alumnes passin a Cicle 
Superior amb una fluïdesa lectora 
adequada. 

Passar la prova Galí en tres moments del 
curs per poder avaluar la progressió i 
intervenir adequadament. 

Assolit 

Garantir, com a mínim, 10-15 minuts diaris 
de lectura individual. Parcialment assolit 

   ASSOLIMENT FINAL 
Parcialment 

assolit 
 

 



EQUIP ÀMBIT PEC OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Equip 
creatiu 

Cicle 
superior 

Innovació 
metodològica 

Impulsar nous models de projectes 
globalitzats més participatius: les caixes 
desafiants 

Organitzar una franja horària lectiva de cicle 
per tirar endavant les Caixes Desafiants 

Parcialment assolit 

Establir criteris organitzatius i pedagògics 
de les caixes desafiants en el temps creatiu: 
treball per competències, fases de les 
sessions... 

Assolit 

Acordar criteris per al seguiment de 
l’avaluació de les Caixes Desafiants 

Assolit 

 
 
 

  ASSOLIMENT FINAL Assolit 

 

 

 

 

 

 



EQUIP ÀMBIT PEC OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Equip 
creatiu 

Especialitats 
Música 

Gestió de centre 
Afavorir el paper de l’alumnat en la 
presentació del concert de Nadal 

Presentació de cada nadala (mestres 
ajuden alumnes) Assolit 

Creació de complements artístics per cada 
nivell Assolit 

 
 
 

  ASSOLIMENT FINAL Assolit 

 

EQUIP ÀMBIT PEC OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Equip 
creatiu 

Especialitats 
Ed. Física 

Innovació 
metodològica 

Introduir la lògica de la cooperació a les 
classes d’Educació Física. 

Reestructuració de les sessions d’EF sota la 
lògica de la cooperació. Assolit 

Participació en el GT d’Educació Física 
Cooperativa. No assolit 

 
 
 

  ASSOLIMENT FINAL Assolit 

 



EQUIP ÀMBIT PEC OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Equip 
creatiu 

Especialitats 
Anglès 

Innovació 
metodològica 

Millorar les habilitats bàsiques en 
anglès mitjançant l’aprenentatge entre 
iguals. 

Crear diversos racons dins l’aula de 
desdoblament. Crear agrupaments que 
siguin funcionals per a la interacció de 
l’anglès en estones de desdoblament 

Assolit 

 
 
 

  ASSOLIMENT FINAL Assolit 

 

EQUIP ÀMBIT PEC OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Equip 
creatiu 

Cicle 
superior 

Innovació 
metodològica 

Impulsar nous models de projectes 
globalitzats més participatius: les caixes 
desafiants 

Organitzar una franja horària lectiva de cicle 
per tirar endavant les Caixes Desafiants Parcialment assolit 

Establir criteris organitzatius i pedagògics 
de les caixes desafiants en el temps creatiu: 
treball per competències, fases de les 
sessions... 

Assolit 

Acordar criteris per al seguiment de 
l’avaluació de les Caixes Desafiants Assolit 

 
 
 

  ASSOLIMENT FINAL Assolit 



EQUIP ÀMBIT PEC OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Equip 
creatiu 

Atenció a 
la 

diversitat 

Gestió del centre 
Resultats acadèmics 

Elaborar un Pla Inclusiu d’Atenció a 
l’alumnat amb conductes greus. 

Augment del nombre d’hores de 
coordinació entre especialistes EE i tutories 

Parcialment assolit 

Detecció, anàlisi i seguiment dels casos. Parcialment assolit 

Redacció d’un document de recull d’acords 
per a l’actuació coherent i coordinada del 
claustre. 

Assolit 

 
 
 

  ASSOLIMENT FINAL Assolit 

 

 

 

 

 

 



EQUIP ÀMBIT PEC OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Comissions 
TIC 

Innovació 
metodològica 

Consolidar l’ús metodològic de les 
tablets a les aules. 

Posar a punt les tablets a cada cicle 
(aplicacions) Assolit 

Crear l’espai APP de quinzena. No assolit 

 
 
 

  ASSOLIMENT FINAL 
Parcialment 

assolit 
 

 

 

 

 

 

 

 



EQUIP ÀMBIT PEC OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Comissions 
Revista 

Comunitat i cohesió 
social 

Repensar el format de la revista 

Unificar la revista en format digital Assolit 

Redefinir les seccions de La Veu del Drac Assolit 

Crear un equip d’alumnes reporters i donar-
los protagonisme en la redacció de la 
revista 

Assolit 

 
 
 

  ASSOLIMENT FINAL Assolit 

 

 

 

 

 

 



EQUIP ÀMBIT PEC OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Comissions 
Biblioteca 

Innovació 
metodològica 

Planificar activitats de dinamització 
literària/cultural des de la biblioteca 

Planificació dels temps creatius per a la 
comissió. Assolit 

 
 
 

  ASSOLIMENT FINAL Assolit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EQUIP ÀMBIT PEC OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Comissions 
Medi 

ambient 

Innovació 
metodològica 

Marcatge i etiquetatge de les espècies 
del jardí botànic 

Coordinació amb famílies expertes amb 
espècies vegetals per tal que ajudin a 
identificar les espècies del jardí als delegats 
ecològics. 

Parcialment assolit 

Planificació de sessions amb delegats 
ecològics per engegar el treball 
d’identificació i etiquetatge de les espècies 
del jardí. 

No assolit 

 
 
 

  ASSOLIMENT FINAL No assolit 

 

 

 

 

 

 

 

 



EQUIP ÀMBIT PEC OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Comissions 
Pedagògica 

Innovació 
pedagògica 

Resultats acadèmics 

Consensuar i seqüenciar el treball 
sistemàtic i d’aula relacionat amb la 
comprensió i l’expressió escrita 
(tipologies de textos, treball 
d’ortografia, puntuació, connectors, 
coherència i cohesió de textos,...) en els 
diferents cicles. 

Consensuar i seqüenciar els continguts 
relacionats amb l’expressió escrita ens els 
diferents cicles: tipologies de text, 
connectors, coherència i cohesió de 
textos,... 

Assolit 

Consensuar i seqüenciar els continguts 
relacionats amb l’eficàcia lectora i la 
comprensió lectora, material de treball i 
activitats a les aules als diferents cicles 

Parcialment assolit 

Redactar uns criteris/orientacions 
d’autoavaluació adequats a cada cicle i d’ús 
per part de l’alumnat 

No assolit 

 
 
 

  ASSOLIMENT FINAL 
Parcialment 

assolit 
 

 

 

 

 



EQUIP ÀMBIT PEC OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Equip 
directiu 

Coordinador 
Riscos 

Gestió del centre 

Revisar, actualitzar i tenir a punt la 
documentació de seguretat i salut del 
centre en cadascun dels seus àmbits 
d’incidència. 

Actualitzar i aplicar el pla d’emergència 
amb les adequacions pertinents 

Assolit 

 
 
 

  ASSOLIMENT FINAL Assolit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EQUIP ÀMBIT PEC OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Comissions 
mixta 

Biblioteca 

Comunitat i cohesió 
social 

Remodelar i repensar físicament i 
ideològica la biblioteca de l’escola al 
llarg del primer i segon trimestre. 

Coordinació entre mestres i famílies per 
reorganitzar l’espai biblioteca 

Assolit 

Compra de nou mobiliari i material per a 
l’espai Assolit 

Planificació d’un calendari per a la 
reestructuració de la biblioteca per tal de 
no haver de tancar la biblioteca en període 
lectiu. 

Assolit 

Formació dels usuaris de la biblioteca 
(alumnat i mestres) Assolit 

Vigilància i coordinació en hores de pati a la 
Biblioteca Assolit 

 
 
 

  ASSOLIMENT FINAL Assolit 

 

 



EQUIP ÀMBIT PEC OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Comissions 
mixta 
Noves 

tecnologies 

Gestió del centre 
Innovació 

metodològica 

Redissenyar l’espai TIC atenent a la línia 
pedagògica de l’escola 

Participació en la crida HacktheSchool de la 
Fundació Bofill Parcialment assolit 

Adquisició de nous ordinadors i 
revisió/retirada de maquinari obsolet. No assolit 

 
 
 

  ASSOLIMENT FINAL No assolit 

 

 

 

 

 

 

 

 



EQUIP ÀMBIT PEC OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Comissions 
mixta 
Festes 

Comunitat i cohesió 
social 

Escola i entorn 

Impulsar la participació com a escola en 
la decoració de carrers de Carnaval 

Organització de tallers plàstics en horari 
extraescolar per tal de preparar elements 
decoratius pel carrer. 

Assolit 

 
 
 

  ASSOLIMENT FINAL Assolit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EQUIP ÀMBIT PEC OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Comissions 
mixta 

Revista 

Comunitat i cohesió 
social 

Innovació 
metodològica 

Renovar l’equip de famílies que 
col·laboren en la redacció de La Veu del 
Drac 

Crida/campanya de col·laboració amb La 
Veu del Drac 

No assolit 

Fomentar el treball en xarxa/ no presencial 
dels col·laboradors en La Veu del Drac No assolit 

 
 
 

  ASSOLIMENT FINAL No assolit 

 

 

 

 

 

 

 

 



EQUIP ÀMBIT PEC OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Comissions 
mixta 

Escola de 
pares i 
mares 

Comunitat i cohesió 
social 

 

Impulsar i dinamitzar un cicle de 
xerrades de Família i Entorn 
organitzades pel Departament i 
Fundació Pere Tarrés: Créixer en Família 

Contactar amb els organitzadors de les 
xerrades 

Assolit 

Difondre entre la comunitat el Cicle de 
xerrades i el calendari Assolit 

 
 
 

  ASSOLIMENT FINAL Assolit 

 

 

 

 

 

 

 

 



EQUIP ÀMBIT PEC OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Comissió 
mixta 

Natura 

Gestió de centre 
 

Renovar el document d’Escola Verda i 
Agenda 21 

Programar reunions de treball per a la 
redacció conjunta del document 

Assolit 

 
 
 

  ASSOLIMENT FINAL Assolit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EQUIP ÀMBIT PEC OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Equip 
directiu 

Voluntariat 

Comunitat i cohesió 
social 

Resultats acadèmics 
 

Esdevenir PUNT LECXIT 

Fer la campanya per a la crida de 
voluntariat LECXIT 

Assolit 

Participar de les sessions de formació 
LECXIT organitzades per la Fundació Bofill. Assolit 

Nomenar una coordinadora del grup de 
voluntaris/es que dinamitzi les sessions Assolit 

 
 
 

  ASSOLIMENT FINAL Assolit 

 

 

 

 

 


