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1.- INTRODUCCIÓ 

Aquest curs comencem el nou projecte de direcció 2020-24. Els objectius i 

projectes proposats al PdD s’adaptaran a la situació sanitària que estem patint. 

El principal objectiu serà “Garantir l’escolaritat presencial amb màximes 

garanties” 

Dins d’aquesta programació formarà part també els següents documents: 

● PLA D’ORGANITZACIÓ PER AL CURS 2020-2021 

● PLA DE MILLORA D’OPORTUNITATS EDUCATIVES 

Tenint en compte la memòria del curs 2019-20 on queden recollides les 

valoracions del confinament es prioritzaran també les següents actuacions: 

● Projecte de les emocions. 

● Programacions presencials i online. 

● Competència digital de l’alumnat i el professorat. 
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2.- OBJECTIUS DEL PdD 

1.- Atendre la diversitat de l’alumnat creant dissenys flexibles per a tothom i 

afavorint la igualtat d’oportunitats 

1.1.- Definir metodologies de centre que responguin a les necessitats dels alumnes. 

ACTUACIONS PdD ACTUACIONS PGA 

 

INDICADORS 

Foment del treball cooperatiu mitjançant 
el treball per projectes i la flexibilitat en la 
distribució horària. 

Organitzar les sessions dins 
l’horari lectiu. 

Recollir el projectes i les 
valoracions per part del 
professorat i deixar constància 
de les propostes de millora. 

Nombre de sessions setmanals 
involucrades en el desenvolupament del 
projecte. 

Graelles del recull de projectes per cursos 
i àrees implicades. 

 

Consolidar els ambients d’aprenentatge 
a tots els nivells d’Ed. Infantil. 

Reunions de seguiment i 
valoracions amb  Cicle Infantil i 
equip directiu. 

Recull de propostes de millora. 

Programació dels ambients a cada nivell 

Recull de les valoracions i propostes de 
millora. 

Introduir a primària els ambients 
d’aprenentatge dins l’aula, dissenyar un 
currículum que personalitzi 
l’aprenentatge per facilitar la millora 
constant de l’alumne. 

Organitzar una formació pel 
professorat de C.Inicial. 

Adaptar els espais 
d’aprenentatge als ambients 
dins l’aula.  

Sessions de formació 

Mestres que han participat 

Document amb les adaptacions 

Programar la docència compartida a tots 
els nivells. 

Aquest curs degut a la 
pandèmia no es podrà realitzar 
la docència compartida. 

 

 

  

Potenciació i generalització de noves 
metodologies i formes organitzatives que 
permetin un treball més competencial i 
autònom de l’alumnat. 

Els espais es faran de manera 
excepcional dins de cada grup 
estable, no es barrejaran per 
nivells 

Programacions dels espais a nivell de 
cicle per portar a terme a cada grup. 

Enquesta de valoracions del professorat. 
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1.2.-   Dissenyar i crear diferents espais que facilitin l’atenció de les necessitats 
personals de l’alumnat 

ACTUACIONS PdD ACTUACIONS PGA INDICADORS 

Transformar el pati del centre en un 
espai exterior naturalitzat, ric, divers i 
adequat per a un desenvolupament 
integral dels infants. 

Les actuacions del pati 
dependran de l’evolució de la 

pandèmia. 

Durant el curs 20-21 s’han 
habilitat espais per crear aules 

de grups estables.  

Es farà les actuacions d’habilitar 
els espais del passadís 

Actuacions que s’han portat a terme. 

Habilitar diferents espais comuns perquè 
esdevinguin espais d’aprenentatge. 

Espais habilitats. 
 
Ús d’aquests espais. 
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 2.- Millorar els resultats acadèmics de l’alumnat 

2.1- Millorar el grau d’assoliment de la competència lingüística de l’alumnat. 

ACTUACIONS PdD ACTUACIONS PGA INDICADORS 

Revisió i adaptació de les proves de 
comprensió lectora a tota la primària. 
ACL 

Realitzar les proves al 
novembre de 2n a 6è. 

Avaluació inicial de 1r 

Passar les proves de 
lectoescriptura a P5 

Document de les proves. 

Graella de resultats. 

Establir acords metodològics clars sobre 
l’aprenentatge de l’expressió escrita a 
tots els nivells 

Reunions amb el professorat i 
equip directiu. 

Document de centre sobre l'expressió 
escrita.  

2.2- L’Avaluació per a la millora dels resultats 

ACTUACIONS PdD ACTUACIONS PGA INDICADORS 

Millora del nivell competencial de 
l’alumnat reduint la franja baixa i 
augmentant l’alta. 

Proves de competències els 
dies 4-5 i 6 de maig 

Anàlisi dels resultats i propostes 
de millora.  

Resultats 

Millora dels resultats interns de la 
competència lingüística i matemàtica. 

Recollir i analitzar els resultats. Sistema d’indicadors  de centre. 

Modificació dels informes per aconseguir 
una avaluació més personalitzada. 

Revisar els informes actuals i 
incloure les modificacions que 
siguin necessàries per 
aconseguir una personalització 
de l’avaluació. 

Informes de cada nivell 

Integrar l’autoavaluació als informes 
individualitzats de l’alumnat. 

Revisar les autoavaluacions i 
modificar-les si s’escau. 

Informes d’autoavaluació a cada cicle. 
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3.-  Millorar l’efectivitat en l’organització, coordinació i funcionament pedagògic del 
centre. 

3.1- Revisió de les programacions d’aula 

ACTUACIONS PdD ACTUACIONS PGA INDICADORS 

Elaboració d’una línia metodològica 
de la competència digital integrant-
la dins les programacions d’aula. 

Recull d’activitats de la 
competència digital per nivells. 

Seqüenciació de la competència 
digital. 

Número de programacions que integren la 
C. Digital 

Document amb la seqüenciació per cicles. 

Elaboració del diari curricular de cada 
grup classe i fer el seguiment 

Organitzar sessions de cicles 
per elaborar el diari curricular. 

Diari curricular de cada grup-classe. 

Programar i seqüenciar els cicles i 
claustres pedagògics a començament de 
curs. 

Programar i seqüenciar els 
cicles i claustres pedagògics a 
començament de curs. 

80% de compliment de les reunions 
previstes. 

3.2- Documents de centre 

ACTUACIONS PdD ACTUACIONS PGA INDICADORS 

Finalitzar i aprovar el projecte de 
convivència 

Crear un formulari per al 
professorat per fer la diagnosi a 
l’aula. Document aprovat 

Revisar el Pla TAC 

Incloure al Pla TAC els materials 
de la dotació del D. d’educació i 

afegir la seqüenciació de la 
competència digital. 

Document 

Revisió del PEC Revisar el document i afegir els 
canvis necessaris 

Document 
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3.- PROJECTES QUE TINDRAN CONTINUÏTAT  

 

PROJECTE 

 

DESCRIPCIÓ GRUP  OBSERVACIONS 

Euronet 50/50 

 

Euronet 50/50  és un projecte 
europeu que incentiva l'estalvi 
energètic en edificis públics a 
partir de l'aplicació de bones 
pràctiques en l'ús i la gestió de 
l'energia 

50% de la part estalviada reverteix 
al centre per invertir en mesures 
d’estalvi. 

Tota 
l’escola. 

 

Aquest curs s’ha de continuar 
amb l’estalvi i els hàbits 
adquirits durant aquests anys. 

Es prioritzarà la ventilació de 
les aules, tot i mantenir la 
calefacció. 

 

Marató d’estalvi 
energètic contra la 
Pobresa Energètica i 
el Canvi Climàtic 
(Febrer) 

 

L'objectiu és implicar alumnes, 
docents i personal de cada centre 
per dur a terme bones pràctiques 
d'estalvi que té la voluntat afegida 
de destinar l’estalvi econòmic que 
s'aconsegueix a la lluita contra la 
pobresa energètica. 

Tota la 
comunitat 
educativa. 

S’adaptarà a la nova situació. 

No es podran fer les reunions 
de delegats/es de manera 
presencial. 

Restem a l’espera de més 
informació per part de 
l’Ajuntament. 

Participació a la 
Xarxa de 
Competències 
Bàsiques  

 

La Xarxa Cb està formada per 
equips docents de centres 
d’educació infantil, primària, 
secundària i batxillerat que volen 
iniciar, mantenir o consolidar 
processos de reflexió-acció en 
equip i en xarxa per transformar 
l’escola en un espai que afavoreix 
l’aprenentatge.  

 

La majoria 
de claustre 

Aquest curs hi participem, 
segons com vagi el curs no es 
podrà fer la continuïtat, el grup 
impulsor es veu amb dificultats 
d’assistir a les reunions 
proposades. 

Dediquen moltes hores a 
cobrir substitucions de mestres 
i això fa que no es pugui 
dedicar el temps que es 
necessita. 

  

Sessions 
d’expressió escrita 

1 sessió setmanal a tots els nivells 
de primària per treballar les 
estratègies d’expressió escrita. 

 

Primària Es fa sense desdoblament a 
cada grup estable. 
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Robòtica educativa 

 

La Robòtica Educativa és 
transversal i interdisciplinària on 
es  treballen continguts de 
ciències, tecnologia, enginyeria 
(construcció) i matemàtica, de 
l’àmbit de les STEAM així com 
àrees de llengua i, també, el 
plurilingüisme.  

Primària Aquest curs la robòtica es farà 
als espais d’aprenentatge però 
no es farà per nivells, cada 
grup estable organitza els seus 
espais dins l’aula. 

Matemàtiques 
manipulatives 

 

 

 

1 sessió de matemàtiques amb 
mig grup per poder fer reflexionar 
a l’alumnat manipulant els 
conceptes treballats. 

 

Tot 
l’alumnat 

Es farà a cada grup estable. 

S’introdueix la metodologia de 
treball INNOVAMAT des de 1r 
de primària. L’alumnat ha 
d’adquirir la llicència i el 
quadern per accedir. 

Tutories 
individualitzades  

 

1 sessió a la setmana el tutor/a 
tenen aquest espai per reunir-se 
amb els alumnes i tractar temes 
emocionals, d’organització, 
aprenentatges... 

Primària La valoració és positiva i es 
continuarà marcant aquesta 
sessió. 

Projecte 
Transformació 
Digital Educativa 

 

El Departament posa a disposició 
dels centres les eines TIC 
necessàries per tal que els 
alumnes puguin assolir les 
competències digitals bàsiques 
definides en els currículums 
vigents. 

Tota 
l’escola 

S’ha de fer una  actualització 
del Pla Tac per integrar 
aquesta dotació. 

 

Treball per ambients 
d’aprenentatge a C. 
Infantil 

És una manera de poder donar 
resposta als interessos i 
necessitats dels infants i respectar 
els diferents ritmes d’aprenentatge 
a través del joc. 

C. Infantil Es continuarà portant a terme. 

 

Projecte 
Interdisciplinar 

Aquest curs l’eix central són les 
emocions. 

Tota 
l’escola 

S’organitzarà una activitat per 
a tota l’escola que s’inclourà 
dins el PMOE 

Espais 
d’aprenentatge 

 

Es reorganitzen els espais per 
poder seguir potenciant 
l’autonomia i la creativitat dels 
alumnes. 

 

Tota 
l’escola 

Es faran a cada grup estable. 
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Pla D’impuls a  La 
Lectura 

Es treballen les estratègies 
lectores dins aquesta franja diària 
a cada grup. 

Tota 
l’escola 

Es continuarà fent en horari de 
matí o tarda. 

Expressió Oral dins 
l’horari 

 

Treball setmanal de l’expressió 
oral de les tres llengües per 
millorar el discurs i ampliar el 
vocabulari. 

Tots els 
cursos 

Cada curs té una franja 
d’expressió oral marcada dins 
l’horari. En aquestes sessions 
es programen activitats on 
l’alumnat ha d’exposar, 
explicar i/o presentar les seves 
activitats davant el grup. 

Projecte 
d’innovació 
Educativa Tablet 
1x1 

La nostra escola utilitza els 
dispositius mòbils integrant-los 
dins les programacions d’aula. 

3r a 6è A C.Inicial s’utilitzen tauletes 
de l’escola per treballar 
puntualment. 

Aquest curs s’introdueix un 
nou dispositiu a 3r. Les 
tauletes que s’utilitzaven no 
garanteixen la seva 
actualització en els propers 
cursos. Hem canviat a un 
chromebook educatiu. De 4t a 
6è continuen amb la seva 
tauleta. L’escola fa el préstec a 
les famílies que no poden 
adquirir el dispositiu. 

Biblioteca escolar, 
servei de préstec i 
catalogació de 
llibres. 

Es realitza el préstec de llibre i 
s’obre la biblioteca 1 dia a la 
setmana durant l’estona de pati de 
manera voluntària. 

Hi havia alumnat voluntari de 6è 
que feien de conte-contes durant 
aquesta estona. 

Primària Aquest curs no es fa el préstec 
de llibres a la biblioteca del 
centre. El préstec el faran a les 
aules i ho gestionarà el tutor/a. 

Dinamitza l’activitat les 
mestres responsables de 
biblioteca. 

Ludoteca  El curs passat es va engegar el 
projecte de ludoteca. Un dia a la 
setmana l’alumnat podia jugar a la 
biblioteca del centre durant 
l’estona de pati. L’alumnat de 6è 
van aprendre a jugar per després 
ensenyar a la resta de grups. Eren 
els dinamitzadors. 

Van fer les instruccions a l’àrea de 
català per adaptar-les a altre 
cicles. 

Primària Aquest curs no es pot fer 
aquesta activitat per motius de 
la pandèmia.  
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Projecte de cultura 
Emprenedora a 
l’escola. 

 

Projecte de la Diputació de 
Barcelona i amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Sant Boi. La 
finalitat és treballar el foment de la 
cultura emprenedora en el cicle 
superior de l'educació primària, 
per desenvolupar els valors, hàbits 
i capacitats claus vinculades a 
l'emprenedoria. 

5è primària Aquest curs s’haurà d’adaptar 
a la nova situació.  

 

 

 

4.- PROJECTES QUE NO ES REALITZARAN 

Per motius de la pandèmia no es poden realitzar els projectes que han de tenir 

contacte amb altres persones externes al centre. 

●     Projecte Relacionar La Vida. Benito Menni i C. Superior. 

●   Cantània a 4t 

●   First Lego League a 6è 

Altres projectes no es poden realitzar per manca d’hores. El fet de donar tutories 

als especialistes fa que no es puguin portar a terme aquests projectes. 

 Projecte de l’hort Escolar, Hàbits Saludables i Sostenibilitat 

 Llengua Estrangera: Introducció de l’anglès a una àrea curricular 
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5.- ACTIVITATS ESCOLARS EXTERNES:  

5.1.-Sortides i visites escolars:  

Aquest curs no s’han programat sortides davant la incertesa de la pandèmia. 

El fet d’ampliar el número de grups estables i augmentar el número de 

professorat amb tutories fa que no hi hagi acompanyants per a les sortides.  

Les sortides han de ser per grups estables, això implica un increment del preu 

de l’autocar i possiblement de l’activitat. 

Sortides que estan previstes: 

ACTIVITAT DATES 

Colònies 6è 16 al 18 de juny 

Es podran organitzar activitats o tallers a cada aula amb personal extern 

mantenint les mesures de seguretat. 

5.2.- Activitats escolars complementàries 

Sempre que l’emergència sanitària ho permeti es realitzarà com cada curs la 

cloenda de 6è. Queda pendent concretar la data. 
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6.- ASPECTES ORGANITZATIUS I DE FUNCIONAMENT  

Aquest apartat queda més especificat al Pla d’organització del curs 20-21 en el 

marc de la pandèmia que s’annexa en aquesta programació. 

6.1.- CALENDARI 2020-21 

HORARI DEL CENTRE:      

De 8.45 a 12,45 i de 14.45 a 16,45 hores 

FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ:  

9 d’octubre, 15 de febrer i 21 de maig  

FESTES LOCALS:   

7 de desembre i 20  de maig        

JORNADA INTENSIVA DE 9 A 13H:    

21 de desembre   i  del 7 al 22 de juny                                                                
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6.2.- CALENDARI DE REUNIONS I AVALUACIONS: 

6.2.1.- Reunions d’inici de curs 

Totes les reunions es faran per videoconferència en horari de tarda.  

A totes les reunions hi assistirà un membre de l’equip directiu. 

Curs Data 

P-3 2 d’octubre  

P-4 9 de setembre  

P-5 18 de setembre 

1r 7 de setembre 

2n 17 de setembre 

3r 15 de setembre 

4t 16 de setembre 

5è 21 de setembre 

6è 23 de setembre 
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6.2.2.- Avaluacions: 

Entrega d’informes dels alumnes de Primària: 

1r Trimestre: desembre 2020 

2n Trimestre: 26 març 2021 

3r Trimestre:  juny 2021 

Entrega d’informes dels alumnes d’Infantil: 

Primer informe:  febrer 2021 

Segon informe:  juny 2021 

 

6.3.- ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT: 

6.3.1.- Òrgans de coordinació: 

Cicle infantil: Raúl Pérez 

Cicle inicial: Veronica Gallego 

Cicle mitjà:  Federico Berruezo 

Cicle superior: Carmen Muñoz 

Informàtica: Raúl Pérez 

Riscos Laborals: Clara Borrós 

Coordinadora Lingüística:  Marta Faus 

Coordinadora de primària-secundària: Juan A. Carrillo i Carmen Muñoz 
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6.3.2.- Hores d’exclusiva del professorat: 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

12:45h a 
13:45h 

Coordinació 

 

Cicle 

 

Claustres 

Cicles 

Nivell 

EAP 

Nivell 

 

L’horari d’atenció a les famílies dels tutors/es queda marcat dins l’horari, a la 

sessió d’exclusiva. Aquestes reunions seran presencial o telemàtiques, tot 

dependrà del moment sanitari que ens trobem i de les recomanacions que 

marqui el Departament de Salut. 
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6.4.- PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT: 

6.4.1.- Components del Consell Escolar: 

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat 

escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats de tots 

els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, 

alumnat, personal d'administració i serveis, famílies i Ajuntament. 

Aquest curs es renova la meitat de cada sector .Els membres del consell escolar 

són elegits per un període de quatre anys.  

SECTOR NOM 

MARES I PARES 

Meritxell Lozano 

Emi Jodar  

Sara Del Valle  

Olga Pérez 

Laura Cáceres 

Marta Mañanes 

AFA Eva Burgos  

AJUNTAMENT Cèsar Thòvar 

PAS Núria Bayot 

MESTRES Francis Motos 

Juan Antonio Carrillo 

Laura Moreno 

Carmen Muñoz 

Adrià Pérez 

Fede Berruezo 

EQUIP DIRECTIU Maria Blancat  

Clara Borrós  

Alicia Lara 
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6.4.2.- AFA ( Associació de famílies d’alumnes) 

Aquest curs l’AFA no podrà organitzar festes ni activitats extraescolars. 

Col·labora amb el centre i aquest curs ha regalat a tot l’alumnat un porta 

mascaretes i un porta gel. També ha donat un estoig per a cada nen/a de cicle 

inicial i mitjà per guardar el material individualitzat. 

Farà una dotació al centre segons les necessitats. 

També organitza l’acollida matinal de 8 a 9h del matí. 

S’encarrega de contractar i supervisar l’empresa de menjador. 
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7.- RELACIONS EXTERNES 

7.1 Consell Local de la infància i l’adolescència 

El Consell Local d'Infància i Adolescència és l'òrgan de participació ciutadana 

que representa als infants de la ciutat. Es concep com a òrgan de consulta, de 

representació i de participació dels infants en l'àmbit local. La finalitat del Consell 

és garantir l'exercici efectiu de la ciutadania dels nens i nenes, en especial en 

aquells assumptes que tenen una incidència directa en llurs vides. 

Aquest curs continuen els mateixos alumnes, un de 5è i una de 6è. 

7.2 Escola de pares i mares 

Aquest curs no seran presencial i no es realitzaran cap activitat al centre, les 

formacions organitzades per l’Ajuntament es fan de manera telemàtica. 

7.3 Comissió Serveis Socials 

Un cop al trimestre direcció es reuneix amb la comissió de serveis socials per 

tractar els casos de les famílies que fan seguiment al seu servei i coordinar-nos 

per arribar a acords conjunts.  

Es faran de manera telemàtica i/o presencials, segons marquin les 

recomanacions del departament de salut. 
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7.4 Serveis Educatius del Departament d’Educació que intervenen 

EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic) 

Treballadora social  

Psicopedagog 

ELIC (Equip d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió 
social)  

CRP (Recursos per al centre i pel professorat) 

CREDA (Centres de recursos per a deficients auditius) 

Són serveis de suport als centres educatius en l’adequació a les necessitats 

especials de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació 

que interfereixen en el seu desenvolupament personal, social i curricular. La 

seva intervenció es concreta en tres grans àmbits: alumnat i famílies; centres i 

professorat; zona educativa.  

Queda annexat el Pla de treball dels Serveis Educatius. 
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7.- FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT : 

Durant el curs s’organitzen cursos de formació i coordinació per al professorat, 

aquest curs es faran de manera telemàtica. 

● Coordinació de les etapes primària i secundària  

● Dinamització de les biblioteques escolars 

● Formació permanent per a direccions del Baix Llobregat 

● Seminari de direccions de Sant Boi 

● Seminari de Caps d’estudis 

● Formació del Projecte de Cultura Emprenedora a l’escola 

● Xarxa de Competències bàsiques 

● Coordinació TAC 

El professorat també realitza a les tardes cursos de formació relacionats amb els 

projectes d’escola. 
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8.- ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ: 

 
Actuacions i estratègies per dinamitzar la comunicació i l’intercanvi d’informació 

entre els membres de la comunitat educativa i la projecció exterior del centre. 

Ens marquem com a objectiu impulsar canals de comunicació, ús de publicitat,  i 

la participació en esdeveniments externs. 

Actualment la via de comunicació principal, tant entre el professorat com amb les 

famílies, és el correu electrònic. Les famílies es poden posar en contacte per 

mail amb l’escola o directament amb el tutor/a a través dels comptes 

corresponents. També el professorat per aquesta via envia notícies, 

informacions o material audiovisuals dels seus fills/es. 

També fem servir les xarxes socials. Actualment tenim una pàgina de Facebook, 

Twitter, Instagram i canal Youtube. 

La pàgina web també és un mitjà per donar informacions relacionades amb 

l’escola. 

L’escola participa en diferents projectes del municipi, això fa que el barri ens 

conegui. 

Tenim la xarxa de delegats/es de classe de famílies com a via de comunicació.  

Actualment es fan diferents activitats amb l’objectiu de fer participar a les famílies 

als projectes de centre. Aquestes activitats s’aniran adaptant en funció de la 

situació de la pandèmia. 
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9.- RETIMENT DE COMPTES: 

Aquesta programació serà avaluada a final de curs. Les valoracions i propostes 

de millora quedarà reflectides a la memòria anual. 

Ha estat presentada al claustre el dia 4 de novembre de 2020. 

El consell escolar ha estat consultat de manera preceptiva per valorar cada una 

de les propostes i manifesta el seu suport per majoria simple dels membres. 

Queda aprovada a data 12 de novembre de 2020 
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ANNEXOS: 

Documents annexats a la PGA que queden al centre a disposició de la 

inspecció educativa  

● Pla d’actuació dels Serveis Educatius. 

● Pla de treball de la vetlladora del centre. 

● Pla de treball TEI (Tècnica P3) 

● Pla d’organització del curs en el marc de la pandèmia. 

● Pla de millora de noves oportunitats (PMOE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


