
 
 
 

RESUM OBJECTIUS GENERAL ANUAL 

Curs 2020-2021 

Escola Sant Jordi 

Aprovat pel Consell Escolar el 28 d’octubre de 2020 

 

 

 

 

 
 
 
 



Taula de coherència vertical 

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC 2016-2025)  

Resultats acadèmics Innovació metodològica Comunitat i cohesió social Gestió del centre Escola i entorn 
Garantir l’assoliment de les competències en les àrees 
instrumentals. 

Impulsar la innovació pedagògica i la revisió metodològica 
continuada. 

Fomentar la participació i la implicació dels agents de la          
comunitat educatiu (famílies, mestres, alumnat,     
monitoratge, etc...) en la construcció del model d’escola. 

Actualització i revisió dels documents interns de gestió:        
PEC, NOFC, PLA TAC I Projecte Lingüístic 

Obrir les portes de l’escola a l’entorn proper, 
participant de les activitats que aquest ens ofereix i 
dinamitzant-ne de pròpies, tot fomentant 
l’intercanvi, la integració i la implicació. 

PROJECTE DE DIRECCIÓ (PdD 2019-2023)  

Resultats acadèmics Innovació metodològica Comunitat i cohesió social Gestió del centre Escola i entorn 
Millors resultats globals en relació a les proves de         
Competències Bàsiques en totes les àrees      
avaluades. 
Varietat d’eines i instruments per mesurar grau       
d’assoliment competencial de l’alumnat:    
replantejament de les PAI. 
Revisió i actualització dels suports universals,      
addicionals i intensius en el marc d’un sistema        
educatiu inclusiu. 

Consolidació i integració de la infografia i elements        
d’un projecte amb ADN Sant Jordi en la vida d’aula:          
l’alumnat com a protagonista del propi      
aprenentatge. 
Integració total i efectiva del treball cooperatiu en        
la vida d’aula. 
Revisió i actualització constant del model horari. 
Ambients relaxats de lliure circulació a educació       
infantil totalment equipats. 
Espais multidisciplinaris de lliure circulació a      
educació primària totalment equipats. 
Model d’avaluació reguladora integrat al dia a dia        
de l’aula: l’alumnat com a protagonista de la pròpia         
avaluació.  
Integració transversal i vertical de l’educació      
emocional a les aules. 
Espais educatius reinterpretats com a contextos      
rics d’aprenentatge. 
Integració de les noves tecnologies en la vida        
d’aula: treball en xarxa, ús d’eines 2.0, etc. 

Alumnat com agent actiu en la presa de decisions         
de l’escola mitjançant els espais de participació:       
consells, assemblees d’aula, etc. 
Equip docent orgullós del projecte educatiu i fidel        
al model d’escola. Amb mentalitat flexible i que        
cregui en l’aprenentatge entre iguals. Un equip       
participatiu, sincer i honest. 
Famílies informades, implicades i proactives en els       
diferents escenaris de participació: consell escolar,      
comissions, voluntariat, etc. 
Un servei de menjador integrat al projecte       
educatiu. 
Un servei d’extraescolars variat, atractiu i ben       
planificat tant pel que fa a l’oferta com als         
recursos requerits. 
Celebració del 20è aniversari de l’escola. 

Normalització de la doble línia de P3 a 6è i equip           
docent estable. 
Primera revisió del PEC vigent. 
Normes d’organització i funcionament de centre      
(NOFC) redactades i aprovades. 
Redistribució dels cicles en comunitats. 
Ús generalitzat de Google Drive en l’administració       
i ús compartit de documents. 

Participació activa i valuosa de l’escola en les        
xarxes d’innovació pedagògica. 
Xarxes socials actualitzades i actives. 
Emisora de ràdio pròpia dinamitzada per      
l’alumnat amb l’acompanyament tècnic i     
pedagògic dels mestres i les mestres. 
Presència en activitats i esdeveniments locals. 
Escola de pràctiques de referència per      
alumnat universitari. 

PROPOSTES PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL (PGA 2020-2021)  

Resultats acadèmics Innovació metodològica Comunitat i cohesió social Gestió del centre Escola i entorn 
Millorar resultats acadèmics: 
↑Alt i Mig-alt 
↑ Mig-baix 
< 15% Baix 
 
Revisar les proves d’Avaluació Interna de 
forma que siguin coherents amb la mirada 
avaluativa i les pràctiques metodològiques 
de l’escola. 

Definir de forma progressiva els objectius i 
criteris d’avaluació de cada un dels escenaris 
descrits en el model horari d’educació 
infantil i educació primària. 
 
Incorporar progressivament a tots els cicles, 
noves eines de recull d’evidències 
d’aprenentatge: documentació de processos, 
portfoli... 
 
Completar la revisió del model de 
comunicació de processos d’aprenentatge. 

Integrar en el dia a de l’escola el nou recurs 
SIEI. 
 
Adaptar els mecanismes de comunicació 
amb les famílies donades les circumstàncies 
actuals. 
 
Adaptar el paper dels infants en els espais 
de decisió oberts en la Vida d’Escola, 
donada la situació de pandèmia actual. 
 
Transformar el pati de l’escola en un espai 
inclusiu, multidisciplinar, coeducatiu i 
respectuós amb el medi ambient amb la 
participació de tots els agents de la 
comunitat. 

Revisar i construir de nou, si s’escau. en 
comunitat, els propòsit i la visió de centre 
del PEC. 
 
Redactar un dels apartats de les NOFC. 
 
Aprovar la redacció del Projecte de 
Convivència. 
 
Finalitzar el procés de trasllat i ús de 
documents compartits a l’entorn Google 
Drive. 

Participar de forma activa en la Xarxa de 
Competències Bàsiques i el Laboratori 
de Transformació. 
 
 
 

 
 
 
 



OBJECTIUS PGA 20-21 UNITAT APLICACIÓ ÀMBITS DE PLANIFICACIÓ 

1. Definir els objectius d’aprenentatge i els criteris d’avaluació         
dels diferents escenaris de l’horari d’educació infantil i educació         
primària. 

ED EC ESP RA IM CCS GC EE 

2. Implementar i completar el nou model de comunicació          
d’aprenentatges de l’infant (revisió de l’informe) ED EC ESP RA IM CCS GC EE 

3. Repensar i transformar el pati de l’escola tenint en compte           
criteris mediambientals, de gènere, inclusió i      
multidisciplinarietat. 

ED EC ESP COM CF RA IM CCS GC EE 

4. Redactar i difondre el projecte de convivència de l’escola ED RA IM CCS GC EE 

5. Redactar i difondre la primera part de les NOFC ED RA IM CCS GC EE 

6. Participar activament en la Xarxa de Competències Bàsiques i          
el Laboratori de Transformació Educativa. ED EC RA IM CCS GC EE 

7. Millorar els resultats de l’àmbit lingüístic en la dimensió de           
comprensió lectora. 

ED EC ESP RA IM CCS GC EE 

8. Vetllar per la seguretat en el centre donada la situació de            
pandèmia per la COVID 

ED RA IM CCS GC EE 

9. Integrar el nou recurs SIEI en el dia a dia de l’escola. ED EC ESP RA IM CCS GC EE 

10. Actualitzar i adaptar els canals de participació i comunicació          
de la resta d’agents de la comunitat donada l’actual situació de           
pandèmia. 

ED I CF RA IM CCS GC EE 



11. Revisar i actualitzar la visió, missió i valors del PEC de l’escola             
(objectiu bianual) 

ED EC RA IM CCS GC EE 

12. Revisar i actualitzar els plànols del pla d’evacuació de l’escola. ED RA IM CCS GC EE 

 
 

 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJECTIUS PGA 20-21 ACTUACIONS 

1. Definir els objectius d’aprenentatge i els criteris d’avaluació dels diferents           
escenaris de l’horari d’educació infantil i educació primària. 

1. Selecció, ordenació i actualització de tots els documents normatius i          
d’inspiració metodològica publicats en els darrers cursos com a recurs en           
la reflexió pedagògica. 

2. Reunions d’intercanvi pedagògic dels equips creatius per definir els         
objectius i criteris d’avaluació de cada escenari. 

3. Anàlisi de la millora de resultats acadèmics a final de curs de les             
dimensions implicades en la concreció curricular. 

2. Implementar i completar el nou model de comunicació d’aprenentatges de            
l’infant (revisió de l’informe) 

1. Recordatori del nou model de comunicació d’aprenentatges entre la         
comunitat: docent i famílies. 

2. Concreció progressiva de les eines i models necessaris per al claustre per            
poder fer el canvi de model d’informe. 

3. Anàlisi del grau de consciència del propi procés d’aprenentatge per part           
dels infants. 

4. Intercanvis pedagògics per compartir l’ús d’eines d’avaluació reguladora:        
carpetes d’aprenentatge, bases d’orientació, mapes d’aprenentatge,      
rúbriques... 

3. Repensar i transformar el pati de l’escola tenint en compte criteris            
mediambientals, de gènere, inclusió i multidisciplinarietat. 

1. Reprendre la difusió de la campanya “REPENSEM EL PATI?” entre la           
comunitat educativa. 

2. Celebració de jornades per transformar el pati. 

4. Redactar i difondre el projecte de convivència de l’escola 

1. Redactar i difondre el projecte de convivència de l’escola 
2. Finalització de la diagnosi per part de l’equip de mestres des apartats”            

centre” i “aula” 
3. Concreció dels objectius i indicadors del projecte en els apartats amb           

majors oportunitats de millora de l’autodiagnosi. 
4. Aprovació del projecte de convivència i difusió entre la comunitat. 

5. Redactar i difondre la primera part de les NOFC 1. Recuperació de documents d’inspiració relacionats amb el document. 
2. Aprovació dels apartats de les NOFC per part del consell escolar 

https://docs.google.com/document/d/1kne2QrMHleLaM7U_BrSQLGWsNEx734JfMIXdLgWMhUM/edit


6. Participar activament en la Xarxa de Competències Bàsiques i el Laboratori de             
Transformació Educativa. 

1. Participació en la XCb i els Laboratoris de Transformació, validada i           
acordada pel claustre i el CE. 

7. Millorar els resultats de l’àmbit lingüístic en la dimensió de comprensió lectora. 

1. Creació de l’equip d’indagació encarregat de la recollida i anàlisi de dades            
i de la proposta d’actuacions i aprenentatges a realitzar. 

2. Recollida de dades relacionades amb el nivell lector dels infants fins a sisè             
d’EP. 

3. Disseny d’una estratègia per la millora dels resultats en comprensió          
lectora. 

8. Vetllar per la seguretat en el centre donada la situació de pandèmia per la               
COVID. 

1. Elaboració d’un protocol d’obertura consensuat per la comunitat 
2. Difusió i comunicació del protocol d’obertura 

9. Integrar el nou recurs SIEI en el dia a dia de l’escola. 

1. Coordinació estreta de l’equip Directiu amb les responsables del SIEI, les           
tutores de P3 i l’EAP  per tal d’integrar el nou recurs. 

2. Participació en la formació de claustre per als centres que incorporen SIEI. 
3. Creació de l’equip impulsor de Mirada Inclusiva 

10. Actualitzar i adaptar els canals de participació i comunicació de la resta             
d’agents de la comunitat donada l’actual situació de pandèmia. 

1. Implementació de mitjans de comunicació i participació alternatius o         
adaptats a les normes de seguretat per a les famílies. 

2. Col·laboració estreta entre l’escola, l’AFA i les diferents comissions de          
participació. 

3. Adequació dels espais de participació dels infants en el dia a dia de             
l’escola tenint en compte la impermeabilitat dels grups bombolla. 

11. Revisar i actualitzar la visió, missió i valors del PEC de l’escola (objectiu              
bianual) 

1. Disseny i difusió d’una campanya per a l’actualització del PEC 
2. Creació d’escenaris de participació per a la revisió i actualització del PEC 
3. Difusió del document revisat final entre la comunitat 

12. Revisar i actualitzar els plànols del pla d’evacuació de l’escola. 1. Revisar actualitzar els plànols d'evacuació dels tres edificis de l’escola. 

 


