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Continuar les actuacions en el traspàs d'EI a Primària.
Continuar les actuacions en el traspàs de Primària a ESO.
Habilitar espais d'1h setmanal de reunió de cicle.
Habilitar espais d'1h setmanal de reunió de coordinadores de
cicle i cap d'estudis (Primària).
Habilitar espais d'1h setmanal de reunió entre els/les tutors/es i
el cap d'estudis (ESO).

Reforçar la lectura a P5 i CI.
Desenvolupar l'hàbit lector.
Treballar competencialment l'expressió escrita i comprensió lectora.
Fer un seguiment del progrés del nivell competencial dels alumnes en
expressió escrita i comprensió lectora.

Utilitzar la plataforma Alexia i la plataforma Office.
Utilitzar el correu corporatiu de mestres i alumnes.
Sumar el curs de 6è al programa 1x1.
Millorar la comunicació família-escola.
Implementar els projectes tecnològics de l'AMPA.

Sociabilitzar documents de centre elaborats: projecte lingüístic i
de convivència.
Actualitzar documents de centre: Pla d'Organització de Centre i
PAT.
Elaborar proposta del projecte "Ara, tu!" (autonomia de l'alumne)

OBJECTIU 1: 
MILLORAR ELS RESULTATS ACADÈMICS

POTENCIAR LA COORDINACIÓ ENTRE DIFERENTS ETAPES

Seqüenciar els continguts clau d'operativitat d'EI a ESO.
Fer un seguiment del progrés del nivell competencial dels
alumnes en l'operativitat.

Utilitzar la llengua anglesa en l'àmbit artístic.
Utilitzar la llengua anglesa en alguns àmbits i àrees (AICLE).
Potenciar la comunicació oral en llengua anglesa.

MILLORAR CB EN LLENGUA CATALANA I CASTELLANA

MILLORAR CB EN MATEMÀTIQUES

MILLORAR L'APRENENTATGE DE LA LLENGUA ANGLESA

Millorar les estratègies d'expressió oral d'acord amb la situació
comunicativa per iniciar, mantenir i acabar un discurs.

MILLORAR L'EXPRESSIÓ ORAL

FER UN PAS ENDAVANT EN L'AVALUACIÓ COMPETENCIAL

Generar un canvi metodològic.
Millorar l'avaluació competencial.

UTILITZAR LES TIC I EINES DE COMUNICACIÓ

ELABORACIÓ DELS DOCUMENTS DE CENTRE
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OBJECTIU 3: 
ADOPTAR MESURES DE PREVENCIÓ PER

LA COVID19

Reformular les jornades de convivència a Primària i ESO.
Organitzar les activitats pròpies de convivència.
Participar en la formació d'EVICE.
Detallar i ampliar les implicacions pròpies del PAT al servei de la
convivència.

OBJECTIU 2: 
MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL

Atendre l'alumnat en situació social desafavorida.
Atendre l'alumnat en diferents situacions d'aprenentatge.

TREBALLAR EL VALOR DE LA BONA CONVIVÈNCIA DES DE
LA TUTORIA, A PARTIR D'ACTIVITATS TRANSVERSALS

ADOPTAR MESURES PER ATENDRE LA DIVERSITAT

GARANTIR LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

Realitzar les formacions del Departament d'Ensenyament.
Realitzar les sessions de formació amb Balma (ED).
Crear espais de reunió per fer el traspàs d'informació al claustre.

GARANTIR LA IMPLANTACIÓ I EL COMPLIMENT DE LES
MESURES DE PREVENCIÓ.

Dissenyar i actualitzar el protocol d'entrades i sortides.
Dissenyar i actualitzar el protocol de presa de temperatura.
Realitzar una proposta conjunta Escola-AMPA del servei
d'extraescolars.
Introduir i actualitzar les dades a l'aplicatiu Traçacovid.

COMUNICAR EN RELACIÓ A LA COVID19

Sociabilitzar la comunicació de centre que tingui a veure amb la
covid19: pla d'organització, actualitzacions i pla de confinament.

CREAR I GESTIONAR LA COMISSIÓ CDM COVID19

Crear la comissió covid19 integrada per mestres, mares i pares.
Socialitzar la comissió amb el professorat i les famílies de
l'escola.
Gestionar la comissió a través de trobades i/o reunions.

INTEGRAR COM UN HÀBIT LES MESURES COVID 19

Associar un color a cada grup estable per enfortir el sentiment
de pertinença al grup bombolla (EI i EP).
Programar alguns vídeos de l'Start-time amb continguts de
prevenció de la covid19 (ESO).
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Enfortir la comunicació entre els membres del claustre mitjançant
jornades específiques de Team Building. 
Generar espais per compartir objectius individuals i col·lectius.
Generar un espai de trobada amb l'AMPA.
Generar un espai compartit d'informació amb l'equip de Titularitat.

OBJECTIU 4: 
SITUAR LA COMUNICACIÓ COM A PUNT

CLAU DEL PROJECTE EDUCATIU

Crear l'espai horari dels responsables de la comissió de
comunicació.
Crear l'espai de trobada de tots els membres de la comissió de
comunicació.
Enfortir el projecte de transmissió dels nostres projecte pedagògic
a través de les nostres xarxes socials.
Projectar càpsules pedagògiques per explicar el nostre projecte.

Posar en marxa nous projectes que permetin donar visibilitat de
l'escola al municipi i a la comarca: projecte del mur de l'escola
plasmant els trets d'identitat de l'escola i elaborar una visita
virtual de l'escola.
Ampliar i actualitzar la jornada de portes obertes.

MILLORAR LA COMUNICACIÓ INTERNA

OBRIR L'ESCOLA AL MUNICIPI

MILLORAR LA COMUNICACIÓ EXTERNA


