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0.Presentació 

 
Una vegada realitzat el document “Pla d’organització de centre”, en el document que us entreguem, 

s’inclou alguns aspectes a tenir en compte: objectius globals i propis de l’equip directiu i cicles, 

actuacions a realitzar per la millora del funcionament del centre, etc. 

 

L’equip docent realitza una formació “A100611A10: Aprenentatge social i ètic” de forma virtual com 

a continuació a la formació duta a terme al curs 2019-20 relacionada amb l’educació emocional. 

 

Aquest curs ha estat condicionat per la situació de pandèmia que va obligar a tancar l’escola i 

continuar el curs de forma virtual durant l’últim trimestre del curs 2019-20. 

 

Als annexos, trobareu el calendari escolar 2020-21, el Pla d’actuació de Serveis Educatius i els horaris 

de l’alumnat i l’equip docent. 
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1.Plantilla 
Al curs 2020-21, el claustre està format per: 

 Marina Fuentes (Classe blava) 

Make Formento (Classe lila) 

Gemma Boronat (Classe verda) 

Sandra Tous (1r) 

Laia Prat (2n) 

Ester Verjano (3r) 

Amaya Moreno (4t) 

Carme Mateu, Sandra Gutiérrez(5è) 

Esther Cabezas (6è A) 

Nadia Velasco (6è B) 

Reforç d’educació infantil: Marta Cubilo, Laura Herraiz,  

Reforç d’Educació Primària: Amàlia González 

Especialista de música/art: Marta Grané 

Especialistes de llengua anglesa: Natàlia Millán, Anna Ballester i Marina Rivas 

Especialistes d’educació física: Nadia Velasco, Laia Prat i Oriol Cussó 

Especialistes d’atenció a la diversitat: Míriam Tebar, Carla Novo i Nadia Velasco 

Mestra de religió: Elisenda Suari 

Vetlladora: Maria Gonzalo 

Conserge: Sílvia Molist 

Administrativa: Tònia Vila 

Càrrecs directius i no directius: 

Directora: Natàlia Millán 

Cap d’Estudis: Anna Ballester 

Secretària: Amàlia González 

Coordinadora d’infantil: Marta Cubilo 

Coordinadora de primària: Marta Grané 

Coordinadora LIC: Carla Novo 

Coordinadora de Riscos Laborals: Míriam Tebar 

Coordinadora d’Informàtica: Gemma Boronat 

El Consell Escolar està format per: 

Presidenta: Natàlia Millán 

Cap d’Estudis: Anna Ballester 

Secretària: Amàlia González 

Sector mestres: Marta Cubilo, Marta Grané, Amaya Moreno, Make Formento, Nadia Velasco, 

Miriam Tebar 
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Sector pares: Núria Freixas, Ainhoa González, Ana Ruiz, Pau Vidal, Karen García, Eva 

Minguillón 

Representant AMPA: Marta Amatller 

Representant Ajuntament: Bernat Aranyó i Freddy Freixas (assisteixen tots dos amb un sol 

vot) 

Referent coeducació: Make Formento 

PAS: Tònia Vila 
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2.Objectius globals de centre 

OBJECTIU 1: Millora dels resultats acadèmics 

ESTRATÈGIA 1: MILLORA DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 

ACTUACIONS INDICADORS INSTR. D’AV. TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

  

1.Dinamitzar la biblioteca 

del centre. (compra de 

llibres, préstec a l’hora del 

pati, presentació d’apartats 

temàtics, ...) 

Llistat d’assistència i 

préstec. 

  

Memòria d’actuacions. 

Quantitatiu/Compta

ble 

  

Qualitatiu/Valoraci

ó memòria 

Tot el curs L’equip impulsor de la biblioteca 

2.Participar a les activitats 

de la Biblioteca Can 

Milans 

Valoració de les 

activitats 

Qualitatiu/Valoraci

ó memòria 

Tot el curs Claustre/Cicle 
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3.Dinamitzar el projecte 

“El gust per la lectura” 

+90% de l’alumnat 

supera la comprensió 

lectora en llengua 

catalana i castellana a la 

Prova d’Avaluació de 

l’Educació Primària 

Quantitatiu/Prova 

externa de sisè 

Tot el curs Claustre/Cicle 

3.1.Realitzar mitja hora 

diària de lectura per plaer. 

Llistat d’activitats 

realitzades. 

Quantitatiu/Compta

ble 

Tot el curs Claustre/Cicle 
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ESTRATÈGIA 2: MILLORA DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA EN LLENGUA CATALANA I 

CASTELLANA 

ACTUACIONS INDICADORS INSTR. D’AV. TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

  

1.Sistematitzar el treball 

d’ortografia 

Nombre de sessions de 

cicle per a acordar com 

es treballa l’ortografia. 

 

Quantitatiu/Compt

able 

Document línia 

metodològica a 

nivell ortogràfic. 

1r Trimestre 

  

  

 

Cicles Primària 

  

  

2..Seguir la línia 

metodològica a nivell 

ortogràfic. 

+65% de l’alumnat 

supera l’expressió 

escrita en llengua 

catalana a la Prova 

d’Avaluació de 

l’Educació Primària. 

+60% de l’alumnat 

supera l’expressió en 

llengua castellana a la 

Prova d’Avaluació de 

l’Educació Primària. 

Quantitatiu/Prova 

externa de sisè 

Tot el curs Claustre/Cicle 
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ESTRATÈGIA 3: MILLORA DE LA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA EN LLENGUA 

ANGLESA 

ACTUACIONS INDICADORS INSTR. D’AV. TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES  

1.Seguim la metodologia 

AICLE. (àrees parcialment 

en llengua anglesa) 

+80% de l’alumnat 

supera l’àrea de llengua 

anglesa de la Prova 

d’Avaluació de 

l’Educació Primària a 

sisè. 

Quantitatiu/Prova 

externa de sisè 

Tot el curs Mestres d’anglès 

1.1.Realitzar reunions 

periòdiques de l’equip 

impulsor 

Nombre de sessions 

realitzades. 

Quantitatiu/Comp

table 

Tot el curs Equip impulsor GEP 

1.2.Realitzar 

activitats/àrees parcialment 

en anglès. 

Valoració de les 

activitats realitzades per 

l’alumnat. 

Qualitatiu/Enques

ta 

Tot el curs Equip impulsor GEP 

2.Treballar l’expressió 

escrita una sessió a la 

setmana a Cicle Superior a 

l’aula. 

+85% de l’alumnat 

supera l’expressió escrita 

de la Prova d’Avaluació 

de l’Educació Primària a 

sisè. 

Quantitatiu/Prova 

externa de sisè 

Tot el curs Mestra d’anglès 
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ESTRATÈGIA 4: FOMENT DE L’ESPERIT CREATIU 

ACTUACIONS INDICADORS INSTR. D’AV. TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

  

1.Tallers al Laboratori 

d’art 

Valoració de la mestra 

d’art del funcionament 

del Laboratori d’art. 

  

Valoració de l’alumnat 

respecte a la seva 

participació al taller del 

Laboratori d’Art. 

  

Augment de la dimensió 

d’imaginació i creació. 

Qualitatiu/Valorac

ió memòria 

 

 

Qualitatiu/Enques

ta 

  

 

Quantitatiu/Result

ats avaluació 

interna 

Tot el curs 

  

  

 

Tot el curs 

  

  

Tot el curs 

Marta Grané 

  

  

 

L’alumnat de primària 

  

 

Claustre 
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2.Participació al projecte 

“Petits grans artistes” 

  

El projecte forma part del 

programa d’innovació 

“AraArt”. 

Llistat i valoració de les 

activitats realitzades. 

  

Valoració de l’alumnat 

de cinquè que du a terme 

el projecte. 

Quantitatiu/Qualit

atiu 

  

Qualitatiu/Enques

ta 

Tot el curs 

  

 

Final de curs 

Anna Ballester, Marta Grané 

Tutora de cinquè 

 

L’alumnat de cinquè 
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ESTRATÈGIA 5: MILLORA DELS RESULTATS EN MATEMÀTIQUES 

ACTUACIONS INDICADORS INSTR. D’AV. TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

  

1.Treballar les 

matemàtiques de forma 

més vivencial. 

+90% de l’alumnat 

supera l’àrea de 

Matemàtiques a sisè. 

Quantitatiu/Resulta

ts interns de sisè 

Tot el curs 

  

  

Claustre/Cicle 

  

2.Realitzar racons per a 

treballar de forma 

manipulativa (numeració i 

geometria) a cicle inicial. 

Recull d’activitats 

realitzades. 

Quantitatiu Tot el curs Cicle 

3.Realitzar una sessió de 

càlcul sistemàtic. 

+85% de l’alumnat 

supera l’apartat de 

Numeració i càlcul de la 

Prova d’Avaluació de 

l’Educació Primària 

Quantitatiu/Prova 

externa de sisè 

Tot el curs Claustre/Cicle 
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OBJECTIU 2: Millora de la cohesió social 

 

ESTRATÈGIA 1: AUGMENT DE LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES AL CENTRE 
*Sempre i quan la situació de la pandèmia ho permeti 

ACTUACIONS INDICADORS INSTR. D’AV. TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

  

1.Participació de les 

famílies al Laboratori 

d’Art. 

 

Nombre de pares i mares 

que participen durant el 

curs. 

Quantitatiu/Comp

table 

Tot el curs Cap d’estudis/mestra del laboratori 

d’art 

2.Participació de les 

famílies en activitats a 

l’àrea d’anglès (contes, 

presentacions, etc.) 

Nombre de pares i mares 

que participen durant el 

curs. 

Quantitatiu/Comp

table 

Tot el curs Mestra d’anglès 
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ESTRATÈGIA 2: COL·LABORACIÓ AMB LES ENTITATS DE L’ENTORN 
*Sempre i quan la situació de la pandèmia ho permeti 

ACTUACIONS INDICADORS INSTR. D’AV. TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

  

1.Visita dels espais del 

poble que són propers als 

nens i les nenes. 

Nombre de sortides pel 

poble. 

Quantitatiu/Compt

able 

Tot el curs Claustre 

1.1.Participació als tallers i 

propostes d’activitats de la 

Fundació Palau. 

Valoració de les activitats 

realitzades. 

Qualitatiu/Valorac

ió memòria 

Tot el curs Claustre 

1.2.Participació als tallers i 

activitats de la Biblioteca 

Can Milans. 

Valoració de les activitats 

realitzades. 

Qualitatiu/Valorac

ió memòria 

Tot el curs Tutors 
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1.3.Participació a les 

activitats organitzades per 

la Policia Local en relació 

a la Seguretat Vial. 

Valoració de les activitats 

realitzades. 

Qualitatiu/Valorac

ió memòria 

Tot el curs Tutors d’infantil, 1r, 3r i 5è 
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ESTRATÈGIA 3: TREBALL AMB L’AMPA 
*Sempre i quan la situació de la pandèmia ho permeti 

ACTUACIONS INDICADORS INSTR. D’AV. TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

  

1.Col·laboració en 

l’organització i realització 

d’activitats puntuals al 

centre. 

Valoració de les 

activitats realitzades de 

forma conjunta. 

Qualitatiu/Valoració 

memòria 

Tot el curs Claustre 

2.Participació en la 

transformació del pati de 

l’escola. 

Nombre de persones que 

participen en el projecte 

de transformació del 

pati. 

Quantitatiu/comptabl

e 

Tot el curs Claustre/AMPA 

2.1.Participació a la 

comissió de pati. 

Nombre de reunions 

realitzades durant el 

curs. 

Quantitatiu/comptabl

e 

Tot el curs Claustre/AMPA 

2.2.Actuacions per la 

transformació del pati. 

Memòria d’actuacions i 

valoració de les 

mateixes. 

Qualitatiu Tot el curs Claustre/AMPA 
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ESTRATÈGIA 4: TREBALL AMB L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC 

ACTUACIONS INDICADORS INSTR. D’AV. TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

  

1.Coordinació amb el 

regidor d’educació per 

tractar l’actualitat del 

centre. 

Llistat de temes tractats 

durant el curs. 

Quantitatiu/compta

ble 

Tot el curs Directora 

1.1.Realització de reunions 

periòdiques. 

Nombre de reunions per 

a tractar temes de 

l’escola. 

Quantitatiu/compta

ble 

Tot el curs Directora 

1.2.Petició de millores i 

manteniment al centre. 

Llistat d’actuacions 

realitzades a la memòria 

del curs 2019-20. 

Quantitatiu/compta

ble 

Tot el curs Directora 

2.Col·laboració a la 

programació cultural i 

festivitats pròpies de Caldes 

d’Estrac. 

Valoració de les 

activitats realitzades 

durant el curs. 

Qualitatiu/comptabl

e 

Tot el curs Claustre 
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3.Objectius propis de l’equip directiu 

ACTUACIONS INDICADORS INSTR. D’AV. TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

1.Garantir la transferència 

d’informació al claustre. 

Nombre enviaments de 

les actes de Claustre. 

Nombre de claustres 

pedagògics. 

Valoració del claustre. 

Quantitatiu/Compta

ble 

Quantitatiu/Compta

ble 

Qualitatiu/Enquesta 

Tot el curs 

 

Tot el curs 

Tot el curs 

Ed. Directiu 

 

Ed. Directiu 

Ed. Directiu 

2.Realitzar un seguiment 

sistemàtic del treball de 

cicles i comissions. 

Nombre de sessions 

realitzades amb les 

coordinadores de cicle i 

responsables de les 

comissions. 

Quantitatiu/Compta

ble 

Tot el curs Ed. Directiu 
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3.Utilitzar un nou format 

visual a les comunicacions 

del centre. 

Nombre de 

comunicacions enviades 

amb un format més 

visual. 

Valoració de les famílies 

sobre el nou format de 

les comunicacions. 

Quantitatiu/Compta

ble 

  

Qualitatiu/Enquesta 

  

Tot el curs 

  

Tot el curs 

Ed. Directiu 

  

Ed. Directiu 

4.Vetllar pel seguiment del 

Pla d’organització d’inici de 

curs en relació amb la 

pandèmia. 

Nombre de 

comunicacions enviades. 

Valoració del 

funcionament. 

Quantitatiu/Compta

ble 

Qualitatiu/Memòria 

Tot el curs 

 

Tot el curs 

 

Ed. Directiu 

 

Ed. Directiu/Claustre 
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4.Objectius propis o específics de cada cicle 
Educació Infantil 

ACTUACIONS INDICADORS INSTR. D’AV. TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 
     

 

1.Continuar la transformació de les 

aules d’infantil canviant els 

materials manipulatius per altres 

més naturals (fusta, vímet, etc.) 
Llistat amb la dotació de 

mobiliari i material Quantitatiu/Document Tot el curs Ed. Infantil 
  

pedagògic.    
 

    
 

    
     

 

 

2.Programar totes les àrees de manera 

sistemàtica, amb el mateix format i 

tenint en compte el currículum. 

Nombre de sessions   

realitzades. 

 

 

 Quantitatiu/Comptable  Tot el curs Ed. Infantil 

 Creació del document 

amb la programació dels 
   

    

racons. 
   

    
    

     

 

3. Reestructurar els espais 

d’aprenentatge fent-los més 
Creació del document 

del funcionament dels Document Tot el curs Ed. Infantil 

experimentals. 

 

 

espais. 

 

Dotació de material           

pedagògic.    
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Cicle inicial 

OBJECTIUS/ACTUACIONS 

 

INDICADORS  INSTR. D’AV. TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 
      

1.Agafar l’hàbit lector. 

Autonomia de l’alumnat, 

 

Ambient de calma a l’hora de la lectura.  

Graella d’observació 

 

Quantitatiu/Comptable 

Tot el curs 

 

Tutores 

 

      
     

 

2. Treballar la cohesió de grup.     

     

     

      

2.1.Explorar les emocions a Valors i 

Tutoria. 

 

Elaboració de la programació d’educació 

emocional 

 

Reducció de conflictes. 

Registre de conflictes 

 

Tot el curs 

 

Tutores 
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Cicle mitjà i superior 

ACTUACIONS INDICADORS INSTR. D’AV. TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 
     

1.Optimitzar els 30’ de lectura. +70% de l’alumnat faci préstec a la biblioteca Quantitatiu/Comptable Tot el curs Cicle 

 del centre.    

 Valoració de la sessió setmanal de lectura en 
Qualitatiu/Enquesta 

  
 veu alta (mestre i/o alumnat).   
    

     

2.Potenciar el treball cooperatiu. Creació del document de funcionament del Quantitatiu/Comptable Tot el curs Cicle 

 treball cooperatiu.    

 Nombre d’àrees en que s’ha utilitzat el treball 
Quantitatiu/Comptable 

  
 cooperatiu.   
    

 
Valoració de l’alumnat del treball cooperatiu. 

Qualitatiu/Enquesta   
    

     

  3.Millora de l’ortografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seqüenciació d’activitats per treballar i millorar 

l’ortografia. 

 

+65% de l’alumnat supera l’expressió escrita en 

llengua catalana a la Prova d’Avaluació de 

l’Educació Primària. 

 

+60% de l’alumnat supera l’expressió escrita en 

llengua castellana a la Prova d’Avaluació de 

l’Educació Primària. 

 

 

 

Document 

 

 

 

Quantitatiu/Comptable 

 

 

 

Quantitatiu/Comptable 

 

 

 

 

 

 

 

Tot el curs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cicle 
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5.Millores pel bon funcionament del centre 

 

 

 

 

  

ACTUACIÓ ORGANISME 

Instal·lar la tela protectora solar al sorral d’infantil Ajuntament 

Pintar l’escala d’accés a la pista Ajuntament 

Fixar rajoles de la segona planta de l’edifici. Ajuntament 

Canviar lavabos del costat del despatx. Ajuntament 

Pintar paret pati amb sorral infantil Ajuntament 

Fer vestidors al gimnàs. Ajuntament 

Pintar panells de les escales. Ajuntament 

Canviar sostres d’algunes aules de la segona planta. Ajuntament 

Pintar la paret del pati Ajuntament 
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6.Diligència d’aprovació 

 

Aquest document ha estat aprovat pel Consell Escolar del Centre amb data     17 de 

novembre de 2020, cosa que com a secretària, certifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amàlia González Ortega                                                    Natàlia Millán Ríos 

Secretària                                                                             Directora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segell del centre 
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8.Annexos 

-Calendari escolar 20-21 

-Formulari per a la gestió d’espais per a l’inici de curs 2020-21 

-Pla d’actuació dels Serveis Educatius 20-21 

-Horaris de l’alumnat i mestres 

 


































































































