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RESUM ASSOLIMENT OBJECTIUS MEMÒRIA 18-19 
 

Àmbit de planificació Resultats acadèmics Innovació metodològica 
Comunitat i cohesió 

social 
Gestió del centre Escola i entorn 

Unitat d’aplicació Equip directiu Equips creatius Especialitats Comissions Comissions famílies 

      

OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Consolidar el concepte d’avaluació com a eina reguladora del propi          
aprenentatge de l’alumnat. 

Formació interna de claustre sobre avaluació      
reguladora: L’alumnat com a protagonista de      
l’avaluació 

PARCIALMENT ASSOLIT 

Nou model d’informe i comunicació a les famílies        
coherent amb el nou enfocament avaluatiu. 

ASSOLIT 

Intercanvi d’experiències avaluatives dels diferents     
cicles. 

ASSOLIT 

Aplicació progressiva i experimental de nous      
mecanismes d’avaluació 

PARCIALMENT ASSOLIT 

ASSOLIMENT FINAL PARCIALMENT ASSOLIT 

 

 
 
 
 
 
 
 



Àmbit de planificació Resultats acadèmics Innovació metodològica 
Comunitat i cohesió 

social 
Gestió del centre Escola i entorn 

Unitat d’aplicació Equip directiu Equips creatius Especialitats Comissions Comissions famílies 

      

OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Impulsar, fer efectiu i difondre el nou model horari i el contingut de cada              
franja horària 

Concreció efectiva del nou model horari ASSOLIT 

Sessions d’Intercanvi Pedagògic de claustre o cicle       
per acordar la concreció del nou model horari. 

ASSOLIT 

Programació d’un nou calendari progressiu dividit      
en tres fases de reunions i comunicacions amb        
famílies a l’inici de curs 

ASSOLIT 

Destinació intensiva d’hores d’exclusiva i     
coordinació de nivell a la concreció i programació        
de les diferents franges horàries: espais, càpsules,       
vida d’aula… 

ASSOLIT 

ASSOLIMENT FINAL ASSOLIT 

 
 

 

 

 

 

 



Àmbit de planificació Resultats acadèmics Innovació metodològica 
Comunitat i cohesió 

social 
Gestió del centre Escola i entorn 

Unitat d’aplicació Equip directiu Equips creatius Especialitats Comissions Comissions famílies 

      

OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Consolidar el treball transversal i vertical de l’educació emocional al llarg de            
l’educació infantil i l’educació primària 

Difusió mitjançant intercanvis pedagògics dels     
acords presos. 

PARCIALMENT ASSOLIT 

Implementació de dinàmiques en la vida d’aula per        
treballar les emocions. 

ASSOLIT 

ASSOLIMENT FINAL ASSOLIT 

 

Àmbit de planificació Resultats acadèmics Innovació metodològica 
Comunitat i cohesió 

social 
Gestió del centre Escola i entorn 

Unitat d’aplicació Equip directiu Equips creatius Especialitats Comissions Comissions famílies 

      

OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Consolidar el model de projecte d’aula acordat i definit el curs 17-18 

Intercanvis pedagògics dedicats a la posada en       
comú dels projectes d’aula i a la inspiració        
compartida. 

ASSOLIT 

Difusió entre l’alumnat de les fases del projecte        
amb ADN Sant Jordi 

SENSE DADES 

Difusió entre les famílies del model de projecte        
amb ADN Sant Jordi 

ASSOLIT 

Aplicació de les fases de la infografia de projectes PARCIALMENT ASSOLIT 

ASSOLIMENT FINAL PARCIALMENT ASSOLIT 



 

Àmbit de planificació Resultats acadèmics Innovació metodològica 
Comunitat i cohesió 

social 
Gestió del centre Escola i entorn 

Unitat d’aplicació Equip directiu Equips creatius Especialitats Comissions Comissions famílies 

      

OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

 Fer més partícip l’alumnat en la presa de decisions de l’escola. 

Concreció d’una estructura organitzativa que     
permeti incloure  Vida d’Escola en l’horari. 

ASSOLIT 

ASSOLIMENT FINAL ASSOLIT 

 

Àmbit de planificació Resultats acadèmics Innovació metodològica 
Comunitat i cohesió 

social 
Gestió del centre Escola i entorn 

Unitat d’aplicació Equip directiu Equips creatius Especialitats Comissions Comissions famílies 

      

OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Redactar el projecte de convivència del centre 

Creació d’una comissió del Consell Escolar      
encarregada de la redacció i difusió. 

PARCIALMENT ASSOLIT 

Participació de la comunitat en el la redacció del         
projecte de convivència: famílies, alumnat, docents      
i monitoratge. 

PARCIALMENT ASSOLIT 

ASSOLIMENT FINAL PARCIALMENT ASSOLIT 

 
 
 
 



Àmbit de planificació Resultats acadèmics Innovació metodològica 
Comunitat i cohesió 

social 
Gestió del centre Escola i entorn 

Unitat d’aplicació Equip directiu Equips creatius Especialitats Comissions Comissions famílies 

      

OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Impulsar la participació de les famílies en els diferents escenaris oberts a la             
comunitat. 

Organització d’una campanya de crida a la       
participació de les famílies. 

ASSOLIT 

Organització d’una macroassemblea oberta a les      
famílies per a l’impuls de la participació 

ASSOLIT 

Nomenament d’un responsable (líder) de cada      
comissió de treball i un recull de tasques i         
dinàmiques organitzatives consensuades. 

PARCIALMENT ASSOLIT 

ASSOLIMENT FINAL PARCIALMENT ASSOLIT 

 

Àmbit de planificació Resultats acadèmics Innovació metodològica 
Comunitat i cohesió 

social 
Gestió del centre Escola i entorn 

Unitat d’aplicació Equip directiu Equips creatius Especialitats Comissions Comissions famílies 

      

OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Iniciar la participació en la Xarxa de CCBB i continuar participant en la XEPIG              
i EN21 

Nomenament de dues persones coordinadores de      
la Xarxa de CCBB. 

ASSOLIT 

Assistència a les trobades de formació de la xarxa. ASSOLIT 

Coordinació de les dinàmiques amb la resta de        
l’equip impulsor present en altres xarxes 

ASSOLIT 

ASSOLIMENT FINAL ASSOLIT 



 

Àmbit de planificació Resultats acadèmics Innovació metodològica 
Comunitat i cohesió 

social 
Gestió del centre Escola i entorn 

Unitat d’aplicació Equip directiu Equips creatius Especialitats Comissions Comissions famílies 

      

OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Continuar el debat sobre el concepte d’avaluació com a eina reguladora del            
propi aprenentatge de l’alumnat. 

Participació del membres de l’equip creatiu en la        
formació interna de centre (amb l’acompanyament      
extern o en intercanvi pedagògic intern) 

PARCIALMENT ASSOLIT 

Aplicació experimental, conjunta i progressiva de      
noves eines avaluatives dins de l’equip creatiu:       
bases d’orientació, rúbriques, entrevistes amb     
alumnat… 

PARCIALMENT ASSOLIT 

ASSOLIMENT FINAL PARCIALMENT ASSOLIT 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Àmbit de planificació Resultats acadèmics Innovació metodològica 
Comunitat i cohesió 

social 
Gestió del centre Escola i entorn 

Unitat d’aplicació Equip directiu Equips creatius Especialitats Comissions Comissions famílies 

      

OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Consolidar els ambients de lliure circulació. 

Introducció de dos ambients nous: circ i sensorial i         
canvis en els que ja fèiem. 

ASSOLIT 

Incorporació de l’alumnat de P3 ASSOLIT 

ASSOLIMENT FINAL ASSOLIT 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Àmbit de planificació Resultats acadèmics Innovació metodològica 
Comunitat i cohesió 

social 
Gestió del centre Escola i entorn 

Unitat d’aplicació Equip directiu Equips creatius Especialitats Comissions Comissions famílies 

      

OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Posar en pràctica els espais d’aprenentatge de lliure circulació. 

Incorporació progressiva de les tres franges      
horàries destinades als espais d’aprenentatge. 

PARCIALMENT ASSOLIT 

Anàlisi de l’aprenentatge competencial de     
l’alumnat en les àrees implicades. 

PARCIALMENT ASSOLIT 

ASSOLIMENT FINAL PARCIALMENT ASSOLIT 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Àmbit de planificació Resultats acadèmics Innovació metodològica 
Comunitat i cohesió 

social 
Gestió del centre Escola i entorn 

Unitat d’aplicació Equip directiu Equips creatius Especialitats Comissions Comissions famílies 

      

OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Organitzar i actualitzar el banc de recursos d’educació especial, tant a la “T”             
com al Drive. 

Crear un “índex” organitzatiu òptim. PARCIALMENT ASSOLIT 

Anar omplint les carpetes acordades i, finalment,        
penjar-les al Drive. 

ASSOLIT 

ASSOLIMENT FINAL PARCIALMENT ASSOLIT 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



Àmbit de planificació Resultats acadèmics Innovació metodològica 
Comunitat i cohesió 

social 
Gestió del centre Escola i entorn 

Unitat d’aplicació Equip directiu Equips creatius Especialitats Comissions Comissions famílies 

      

OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Elaborar i concretar el protocol d’acollida de l’alumnat nouvingut. 

Recollida de la informació i documentació necessària       
que ens permeti fer un bon acolliment de l’alumnat         
nouvingut. Establir el protocol i documentació      
necessària. Adequar l’atenció adequada en funció de les        
necessitats detectades inicialment (assistència a l’aula      
d’acollida, suport lingüístic, reforç en petit grup, atenció        
d’EE,...) 

PARCIALMENT ASSOLIT 

Participar a les sessions d’avaluació i consensuar les        
adequacions curriculars i/o PI que siguin necessaris. Fer        
un traspàs continuat del progrés de l’alumne amb les         
família conjuntament amb els tutors de l’aula ordinària 

PARCIALMENT ASSOLIT 

Coordinació entre el mestre d’AA, assessor LIC del        
centre i l’assessor LIC de la zona educativa (Garraf).         
Aquesta coordinació afavorirà l’orientació i     
assessorament necessari d’intercanvi de recursos,     
materials, documentació oficial,... 

ASSOLIT 

ASSOLIMENT FINAL ASSOLIT 

 
 
 
 
 
 



Àmbit de planificació Resultats acadèmics Innovació metodològica 
Comunitat i cohesió 

social 
Gestió del centre Escola i entorn 

Unitat d’aplicació Equip directiu Equips creatius Especialitats Comissions Comissions famílies 

      

OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Consensuar  propostes d’activitats intercicle, planificar i organitzar-les per 
agilitzar el treball dels diferents equips creatius (nivel, cicle i/o claustre). 
Aquesta tasca ha d’afavorir  que les reunions de claustre puguin ser més 
d’intercanvi pedagògic 

Afavorir l’organització i coordinació de les diferents 
propostes de  funcionament de l’escola: propostes 
d’activitats intercicles, coordinació de les festes, 
activitats diverses proposades a l’ofensiva d’escola, 
consensuar protocols d’actuacions, promoure 
accions i mesures coordinades d’innovació 
pedagógica. 

ASSOLIT 

Fomentar l’ús del DRIVE per afavorir l’intercanvi       
actiu d’informacions i del treball en equip  

ASSOLIT 

ASSOLIMENT FINAL ASSOLIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Àmbit de planificació Resultats acadèmics Innovació metodològica 
Comunitat i cohesió 

social 
Gestió del centre Escola i entorn 

Unitat d’aplicació Equip directiu Equips creatius Especialitats Comissions Comissions famílies 

      

OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Coordinar la implementació de l’entorn Google Classroom de 4t a 6è 

Redistribució i actualització del maquinari a les       
aules de 4t a sisè 

ASSOLIT 

Formació interna amb els equips creatius de 4t, 5è         
i 6è 

PARCIALMENT ASSOLIT 

ASSOLIMENT FINAL PARCIALMENT ASSOLIT 

 
 

Àmbit de planificació Resultats acadèmics Innovació metodològica 
Comunitat i cohesió 

social 
Gestió del centre Escola i entorn 

Unitat d’aplicació Equip directiu Equips creatius Especialitats Comissions Comissions famílies 

      

OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Coordinar la participació del Consell Literari en la dinamització de la           
biblioteca. 

Reunions periòdiques amb el Consell Literari per       
coordinar propostes i dinàmiques a la Biblioteca. 

ASSOLIT 

ASSOLIMENT FINAL ASSOLIT 

 
 
 
 



Àmbit de planificació Resultats acadèmics Innovació metodològica 
Comunitat i cohesió 

social 
Gestió del centre Escola i entorn 

Unitat d’aplicació Equip directiu Equips creatius Especialitats Comissions Comissions famílies 

      

OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Coordinar la participació del Consell Verd en les propostes mediambientals          
del centre. 

Reunions periòdiques del Consell Verd per      
coordinar activitats mediambientals al centre 

ASSOLIT 

ASSOLIMENT FINAL ASSOLIT 

 
 

Àmbit de planificació Resultats acadèmics Innovació metodològica 
Comunitat i cohesió 

social 
Gestió del centre Escola i entorn 

Unitat d’aplicació Equip directiu Equips creatius Especialitats Comissions Comissions famílies 

      

OBJECTIU ACTUACIONS GRAU ASSOLIMENT 

Formar al claustre en primers auxilis 

Formació del claustre en primers auxilis PARCIALMENT ASSOLIT 

ASSOLIMENT FINAL PARCIALMENT ASSOLIT 

 
 
 
 
 
 


