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1. MARC DE REFERÈNCIA 

 

1.1. Marc conceptual 

 
Podríem definir la Programació General Anual del centre com l’instrument de gestió del centre que, en el marc del seu projecte educatiu, 
i com a conseqüència dels processos de diagnosi i d’avaluació que es duen a terme, estableix la concreció de les prioritats i de tots els 
aspectes relatius a les activitats i funcionament del centre per al curs corresponent (art. 10 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia 
de centres educatius). 

 

1.2. Marc normatiu 

 
El marc normatiu bàsic de referència de la programació general del centre és el següent: 
 

a) Llei Orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’educació – LOE (BOE del 4.5.2006). 
b) Llei Orgànica 8/2013, del 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa – LOMQE (BOE del 10.12.2013). 
c) Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació– LEC (DOGC del 16.7.2009). 
d) Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC del 5.8.2010). 
e) Decret 119/2015, del 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’Educació Primària (DOGC del 26.6.2015). 
f) Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisitsformals del procés 

d'avaluació en l'educació primària (DOGC 23.6.2016). 
g) Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'Educació Secundària Obligatòria (DOGC del 28.8.2015). 
h) Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i elsrequisits formals del procés 

d'avaluació a l'educació secundària obligatòria (DOGC 9.7.2018).  
i) Resolució de 20 de juny de 2018, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2018-

2019. 
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2. OBJECTIUS I PRIORITATS 
 

2.1. Objectius del Projecte Educatiu de Centre 

 
El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és el document marc en què es circumscriuen tots els plans, projectes, objectius i actuacions que du a 
terme l’escola. És per tant, la referència que hom ha de tenir en compte constantment a l’hora de planificar, programar o organitzar 
qualssevol accions en el si de la comunitat educativa de l’escola. 

Tot seguit, se sintetitzen la visió, la missió i els objectius del PEC de l’Escola Meritxell, aprovat pel Patronat de la Fundació el 19/06/2017: 

 
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)  

 

VISIÓ Ser una escola referent al Maresme, amb un equip compromès que potenciï l’alumne per arribar lluny, tan lluny com vulgui. 

MISSIÓ 
La Fundació Meritxell és una escola orientada al desenvolupament educatiu i personal de cada alumne des de l’Educació Infantil fins la 
Universitat, per tal d’acompanyar-lo i potenciar les seves capacitats, generant i compartint valors, per ser competent en una societat canviant i 
globalitzada, per arribar lluny, tan lluny com vulgui. 

O
B

JE
C

TI
U

S 

OBJECTIU 
PEC1 

Innovació i projecció: Promoure la cultura de la innovació a l’Escola com a estratègia fonamental per tendir cap a l’excel·lència 
i projectar les accions i els resultats per tal de situar l’Escola Meritxell al món com a escola de referència. 

OBJECTIU 
PEC2 

Currículum i millora contínua: Organitzar la nostra acció educativa mitjançant un desplegament curricular que incentivi 
l’aprenentatge competencial mitjançant noves metodologies i un sistema d’assegurament de la qualitat i la millora contínua. 

OBJECTIU 
PEC3 

Convivència i inclusió educativa: Fomentar el treball en els valors universals de forma transversal, en general, a totes les etapes 
de l’Escola i vetllar per l’assoliment de la competència social de cadascun dels nostres alumnes, amb una especial atenció al 
foment de la convivència i de la inclusió educativa a tots els nivells de la nostra comunitat escolar. 
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2.2. Objectius del Projecte Estratègic de Centre  

 
Un cop finalitzat el Projecte Estratègic ExACCT 2015-2018, la titularitat de l’Escola Meritxell ha aprovat un full de ruta per elaborar el nou 
Projecte Estratègic 2019-2022. Dit full de ruta suposa dedicar tot el curs escolar 2018-2019 a la confecció del projecte estratègic seguint el 
següent calendari: 
 

 
 
Per aquest motiu, a la PGA 2018-2019 no apareixeran els objectius del Projecte Estratègic. No obstant això, emmarcarem els objectius de 
la PGA a l’empara dels objectius del PEC de l’escola i de les prioritats del Departament d’Ensenyament per al curs 2018-2019. 
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2.3. Prioritats del Departament d’Ensenyament per al curs 2018-2019 

 

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha publicat les següents prioritats per al curs acadèmic 2018-2019: 

 
PRIORITATS DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT PER AL CURS 2018-2019 

 

ENS1819_1 El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del Sistema 
educatiu. En finalitzar l'ensenyament obligatori, s'ha de garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana. 

ENS1819_2 La inclusió educativa com a principi que regeix l’escolarització i l’atenció educativa de tots els alumnes i, en particular, dels que es poden 
trobar en l’aprenentatge i la participació amb més barreres o dificultats associades a les seves condicions personals, familiars o socials. 

ENS1819_3 La innovació metodològica i didàctica a les aules per adquirir les competències bàsiques que han de contribuir al desenvolupament 
personal de tots i cadascun dels alumnes. Prioritàriament, les competències bàsiques dels àmbits lingüístic, matemàtic, 
cientificotecnològic, social, artístic, d'educació física i de la cultura i valors, i també les dels àmbits transversals digital i personal i social, 
per afavorir la continuïtat formativa. La lectura com a eix vertebrador dels aprenentatges en totes les àrees i matèries curriculars i la 
consolidació d'un temps de lectura independent, diària i reflexiva, que formi lectors capaços d'accedir al contingut de qualsevol text i que 
valorin l'hàbit lector. 

ENS1819_4 Accions de dinamització lingüística i comunicativa en els àmbits acadèmics i d'interculturalitat per afavorir el plurilingüisme efectiu dels 
alumnes i incrementar el domini de les llengües a Catalunya d'acord amb el Marc europeu comú de referència. 

ENS1819_5 La personalització de l’aprenentatge per atendre les necessitats i característiques individuals de tots i cadascun dels alumnes, mitjançant 
l’atenció metodològica, l’orientació educativa i l’acció tutorial adequades. 

ENS1819_6 L'emprenedoria en totes les etapes educatives com a eina per a l'autoconeixement de l'alumne, per afavorir-ne la creativitat i la innovació. 

ENS1819_7 La cultura de l'avaluació i la rendició de comptes per millorar, a través de la planificació i el disseny d'estratègies d'autoavaluació 
fonamentades en el sistema d'indicadors, les avaluacions censals de competències bàsiques, l'avaluació diagnòstica i els indicadors de 
progrés del centre per a la priorització d'objectius en la programació general anual i en els processos d'aula. 

ENS1819_8 El creixement professional a través de la formació contínua orientada a les necessitats educatives dels alumnes, tot afavorint-ne 
l'autoformació en el centre a partir de la diagnosi de les necessitats del centre per transferir-les a l'aula. 
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ENS1819_9 La implicació i el compromís de la família en l'escolarització i el seguiment de l'evolució acadèmica i personal de l'alumne a través de la 
carta de compromís educatiu i l'impuls d'altres estratègies, i també la participació en la vida del centre. 

ENS1819_10 La relació del centre i l'entorn per afavorir respostes integrals i comunitàries als reptes educatius, adequades al context, amb la 
col·laboració i el treball en xarxa entre els centres, els agents socioeducatius, les entitats del territori i el teixit productiu. 

ENS1819_11 La prevenció i la reducció de l'absentisme i l'abandó escolar amb estratègies i actuacions educatives i organitzatives que impliquin el 
centre, les famílies i els serveis socials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Objectius de la Programació General Anual per al curs 2018-2019 
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Vistos els tres referents a què s’ha d’adequar la Programació General Anual de l’escola (PEC, Projecte Estratègic i Prioritats del Departament) 
i analitzada la Memòria Anual de Centre 2017-2018 que avalua els objectius del curs passat i formula les propostes de millora per al curs 
següent, es defineixen els següents objectius per al curs 2018-2019 que es concreten, al seu torn, en les actuacions descrites al punt 2.5. 
d’aquest document. 

Cada objectiu compta amb els seus indicadors d’assoliment (convenientment descrits en el punt 3.1. d’aquest document) i també amb la 
seva correspondència amb els objectius del PEC i del Projecte Estratègic. 

 

 
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS 2018-2019 

 

 

  
Objectius 
 

Indicadors 
Correspondència 

PEC 
Correspondència 
Proj. Estratègic 

 PGA1819_1 Millorar els resultats interns i externs dels alumnes a totes les 
etapes en llengua catalana i castellana. 

1-13 PEC2 N.D.1 

PGA1819_2 Millorar els resultats interns i externs dels alumnes a totes les 
etapes en matemàtiques. 

14-19 PEC2 N.D. 

PGA1819_3 Millorar els resultats interns i externs dels alumnes a totes les 
etapes en llengua anglesa, i créixer en programes 
d’internacionalització. 

20-23 PEC1 i PEC2 N.D. 

PGA1819_4 Millorar la mitjana d’expedient dels alumnes de Batxillerat i la 
nota mitjana de la prova de Selectivitat. 

24 i 25 PEC2 N.D. 

PGA1819_5 Revisar i actualitzar el Projecte Curricular de Centre i el 
Projecte Lingüístic de Centre: aplicació de la nova Ordre 

26 i 27 PEC2 N.D. 

                                                                    
1 N.D.: No disponible (consulteu l’apartat 2.2 d’aquest document). 
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d’avaluació a l’ESO, revisió de les programacions d’àrea i 
revisió dels criteris d’avaluació de cada àrea. 

PGA1819_6 Elaborar el Projecte Estratègic 2019-2022. 
 

28 PEC1, PEC2 i PEC3 N.D. 

PGA1819_7 Implementar instruments i mesures per al foment d’una 
excel·lent convivència dels alumnes a l’escola: Projecte de 
Convivència, Programa Servei Comunitari, Eix transversal del 
PAT “respecte a la diferència i a la igualtat de drets i 
oportunitats per a tothom”. 

29-33 PEC3 N.D. 

PGA1819_8 Seguir treballant en la millora de les cohesió, el compromís i la 
implicació del personal de l’escola. 

34 PEC3 N.D. 

PGA1819_9 Seguir implementant accions orientades a la innovació 
pedagògica de l’escola: 

 Formació continuada dels claustres. 

 Programa 1x1. 

 Elaboració dels PAEs 18-19, seguiment i avaluació. 

 Anàlisi sobre la possibilitat d’implementar el programa 
Filosofia 3-18. 

 Premis ExACCT 19 (noves bases). 

35-38 PEC1 N.D. 

PGA1819_10 Introduir un programa d’orientació vocacional i professional a 
l’etapa de Secundària. 

39 PEC2 N.D. 

 

 

 

2.5. Pla d’actuacions per al curs 2018-2019 
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A continuació s’exposen les actuacions que es duran a terme per a l’acompliment de cadascun dels objectius descrits en el punt anterior, 
els seus responsables i la seva temporització. 

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS 2018-2019 

PLA D’ACTUACIONS 

 OBJECTIU PGA1819_1: Millorar els resultats interns i externs dels alumnes a totes les etapes en llengua catalana i castellana. 

ETAPA ACTUACIÓ RESPONSABLE TEMPORITZACIÓ 

INFANTIL Adaptar 2 racons de lectoescriptura per projecte de descoberta de l’entorn Cap d’estudis Tot el curs 

Dissenyar un nou racó de creació de frases a P5 Cap d’estudis Tot el curs 

PRIMÀRIA 

 

Revisar ponderacions de llengües.  Cap de departament Inici de curs 

Fer la revisió de les programacions verticals de llengües i de competències. Cap de departament Tot el curs 

Actualitzar el projecte de lectura i escriptura. Cap d’estudis i 

coordinadores 

Tot el curs. 

Sistematitzar l’ús de la rúbrica d’avaluació de l’expressió escrita en les àrees 

lingüístiques. 

Cap d’estudis i 

coordinadores 

Tot el curs. 

ESO i 

BATXILLERAT 

Sistematitzar l’ús de la rúbrica d’avaluació de l’expressió escrita en les àrees 

lingüístiques. 

Cap de departament Tot el curs 

Introduir l’ús de la rúbrica d’avaluació de l’expressió escrita en les àrees no 

lingüístiques del Departament HACS. 

Cap de departament 

 

Tot el curs 

 

Fer la programació vertical i transversal de llengua catalana i castellana de 

Batxillerat. 

Cap de departament i 

professorat implicat 

Tot el curs 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS 2018-2019 

PLA D’ACTUACIONS 
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 OBJECTIU PGA1819_2: Millorar els resultats interns i externs dels alumnes a totes les etapes en matemàtiques. 

ETAPA ACTUACIÓ RESPONSABLE TEMPORITZACIÓ 

INFANTIL Adaptar 2 racons de llenguatge matemàtic per projecte de descoberta de 

l’entorn. 

Crear 2 racons de geometria a P5. 

Cap d’estudis 

 

Cap d’estudis 

Tot el curs 

 

Tot el curs 

Realitzar activitats interetapes entre P3 i 6è per millorar la mirada matemàtica en 

el camp de la Geometria bàsica. 

Cap d’estudis Trimestralment. 

PRIMÀRIA Mantenir reunions trimestrals entre el professorat de sisè i primer d’ESO. Cap d’estudis. Tot el curs. 

Elaborar dos racons de Matemàtiques a cicle inicial. Coordinadora de Cicle 

Inicial 

Tot el curs. 

Elaborar un micro ABP per trimestre a cicle superior. Coordinadora de Cicle 

Superior 

Trimestralment. 

Realitzar activitats interetapes entre P3 i 6è per millorar la mirada matemàtica en 

el camp de la Geometria bàsica. 

Cap d’estudis de Primària Trimestralment. 

ESO Adequar l’ensenyament, fent-lo més competencial per adequar-ho a l’avaluació 
competencial. Realitzar almenys un projecte tipus ABP en tots els trimestres i cursos 

Cap de departament i Cap 
d’estudis  

Tot el curs 

Potenciar la participació en programa i concursos de caire matemàtic (proves Cangur, 
videomat, fotografia matemàtiques, olimpíades matemàtiques...), com eina per 
treballar el raonament matemàtic creatiu.  

Cap de departament i Cap 
d’estudis  

Tot el curs 

Garantir la coordinació entre els professors de matemàtiques en els canvis d’etapa. 
Mantenir reunions trimestrals entre el professorat de 6è-EP i 1r. ESO. 

Cap de departament i Cap 
d’estudis  

Trimestralment 

BATXILLERAT Incorporar estratègies per fomentar que els alumnes es facin preguntes i 

analitzin les qüestions i problemes plantejats per arribar a solucions. Fugir de les 

activitats d’aplicació directa o càlcul. 

Cap de departament i 

Cap d’estudis  

Tot el curs 

Garantir la coordinació entre els professors de matemàtiques en els canvis d’etapa. 
Mantenir reunions trimestrals entre el professorat de 4t. ESO i 1r. Batxillerat. 

Cap de departament i 

Cap d’estudis 

 

Tot el curs 

 

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS 2018-2019 

PLA D’ACTUACIONS 
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 OBJECTIU PGA1819_3: Millorar els resultats interns i externs dels alumnes a totes les etapes en llengua anglesa, i créixer en 
programes d’internacionalització. 

ETAPA ACTUACIÓ RESPONSABLE TEMPORITZACIÓ 

INFANTIL Iniciar la implementació d'un projecte d'anglès a Infantil propi (P3) Cap d’estudis i Cap de 

Departament 

Tot el curs 

Revisar i actualitzar la programació de llengua anglesa adoptant el model comú 

a Infantil i en clau competencial (capacitats) a P3. 

Cap d’estudis i Cap de 

Departament 

Tot el curs 

Fer una sessió d’Skype a P4 i P5 Cap d’estudis Tot el curs 

Iniciar activitats (p.e. Skype)  amb la International Schule Frankfurt. Cap d’estudis i 

professorat 

Tot el curs 

PRIMÀRIA 

 

Participar a cicle superior en el concurs FONIX. Cap de departament. Tot el curs. 

Elaborar comprensions lectores a cicle inicial. Cap de departament i 

coordinadora Cicle 

Inicial. 

Tot el curs. 

Elaboració d’un dossier de pràctiques de laboratori a l’àrea de Science (Medi 

Natural) per a tota la Primària. 

Cap de departament 

+Professorat de science 

Tot el curs. 

ESO i 

BATXILLERAT 

Realitzar actuacions interetapes, que potenciïn la comunicació en anglès entre 

els alumnes de diferents etapes. 

Cap de departament Tot el curs 

Desenvolupar projectes cooperatius amb altres escoles a tots els cursos de l’ESO 

Projecte SammTalk i e-Twinning. 

Cap de departament Tot el curs 

Desenvolupar projectes cooperatius amb altres escoles als cursos de Batxillerat 

amb la Branham School de San Jose, Califòrnia (USA). 

Cap de departament Tot el curs 
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PLA D’ACTUACIONS 

 OBJECTIU PGA1819_4: Millorar la mitjana d’expedient dels alumnes de Batxillerat i la nota mitjana de la prova de Selectivitat. 

ETAPA ACTUACIÓ RESPONSABLE TEMPORITZACIÓ 

BATXILLERAT Conscienciar a l’alumnat de la importància del treball constant i autònom, en 

totes les matèries de Batxillerat, per tal d’assegurar uns millors resultats.  

Tot el professorat 

implicat 

Tot el curs 

Establir accions d’orientació acadèmica i professional que permeti a l’alumne 

descobrir l’objectiu pel qual ha d’esforçar-se. 

Cap d’estudis Tot el curs 

Revisar les correccions de la majoria dels exàmens de Selectivitat del curs 

anterior, per conèixer millor els criteris de correcció del nostre tribunal.  

Tot el professorat 

implicat 

1r. Trimestre 

Analitzar els resultats de cada matèria, per establir accions de millora des de 

cada matèria i donant-les a conèixer a la resta del claustre de batxillerat. 

Tot el professorat 

implicat 

1r. Trimestre 
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PLA D’ACTUACIONS 

 OBJECTIU PGA1819_5: Revisar i actualitzar el Projecte Curricular de Centre i el Projecte Lingüístic de Centre: aplicació de la nova 
Ordre d’avaluació a l’ESO, revisió de les programacions d’àrea i revisió dels criteris d’avaluació de cada àrea. 

ETAPA ACTUACIÓ RESPONSABLE TEMPORITZACIÓ 

INFANTIL Revisar i actualitzar la programació de psicomotricitat adoptant el model comú a 

Infantil i en clau competencial (capacitats) a P3 

Cap d’estudis i 

professorat 

Tot el curs 

Realitzar la programació en base a capacitats d’un dels projectes proposats 

durant el curs. 

Cap d’estudis Tot el curs 

PRIMÀRIA Revisar les programacions dels ABP. Coordinadores de cicle. Trimestralment. 

Elaborar una rúbrica d’ABP per curs. Coordinadores de cicle. Primer trimestre. 

ESO Revisar i actualitzar les programacions a totes les àrees Professorat Primer trimestre 

Adaptar l’avaluació segons la nova Ordre d’avaluació, establint quines 

competències de cada àmbit es prioritzen per curs i matèria. 

  

Distribuir els ítems d’observació i avaluació per àrees, en les competències 

transversals 

Professorat Primer trimestre 

BATXILLERAT Revisar i adequar els criteris d’avaluació al nou model escollit, en totes les àrees. 

 

Professorat Primer trimestre 

TOTES LES 

ETAPES 

Revisar i actualitzar el Projecte Lingüístic de Centre. EDP Final de curs 
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PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS 2018-2019 

PLA D’ACTUACIONS 

 OBJECTIU PGA1819_6: Elaborar el Projecte Estratègic 2019-2022 

ETAPA ACTUACIÓ RESPONSABLE TEMPORITZACIÓ 

TOTES Elaboració de la FASE 1: diagnosi. Direcció. Juliol 2018-Desembre 

2018. 

Elaboració de la FASE 2: establiment d’objectius. Direcció. Gener 2019-Febrer 2019. 

 

Elaboració de la FASE 3: disseny del pla d’actuacions. Direcció. Març 2019-Maig 2019. 
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PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS 2018-2019 

PLA D’ACTUACIONS 

 OBJECTIU PGA1819_7: Implementar instruments i mesures per al foment d’una excel·lent convivència dels alumnes a l’escola: 
Projecte de Convivència, Programa Servei Comunitari i el PAT “respecte a la diferència i a la igualtat de drets i oportunitats per a 
tothom”. 

ETAPA ACTUACIÓ RESPONSABLE TEMPORITZACIÓ 

INFANTIL Dur a terme la formació i realitzar el programa BODI: diversitat cultural, cos, 

gènere i salut a l’educació infantil. 

Cap d’estudis 1r trimestre: formació 

2n trimestre: projecte 

PRIMÀRIA Elaborar el projecte d’Educació Emocional. Cap del DOIP Tot el curs. 

Implementar el projecte emocional a Cicle Inicial. Cap del DOIP Tot el curs. 

Avaluar la implementació del projecte. Cap del DOIP i 

Coordinadora de C.Inicial 

Tot el curs. 

ESO Donar a conèixer els projectes de Servei Comunitari que es realitzaran en el curs. 

Integrar els continguts a cada una de les àrees corresponents 

Cap d’estudis i 

Responsable del Servei 

Comunitari 

Setembre 

Fer seguiment de la realització del Servei Comunitari  Cap d’estudis i 

Responsable del Servei 

Comunitari 

Tot el curs 

Realitzar el Projecte de Convivència de Centre EDP Tot el curs 

Dissenyar activitats i accions per treballar l’eix transversal del PAT i  dur-les a 

terme 

Tutors i Cap d’estudis Tot el curs 

BATXILLERAT Realitzar el Projecte de Convivència de Centre EDP Tot el curs 

Dissenyar activitats i accions per treballar l’eix transversal del PAT i  dur-les a 

terme 

Tutors i Cap d’estudis Tot el curs 
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PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS 2018-2019 

PLA D’ACTUACIONS 

 OBJECTIU PGA1819_8: Seguir treballant en la millora de les cohesió, el compromís i la implicació del personal de l’escola. 

ETAPA ACTUACIÓ RESPONSABLE TEMPORITZACIÓ 

INFANTIL Programar una activitat de cohesió al llarg del curs Cap d’estudis Setembre/Juny 

Realitzar una formació en algun àmbit no-pedagògic Cap d’estudis Tot el curs 

PRIMÀRIA 

 

 

Preparar una dansa per Santa Cecília dirigida a tot el claustre. Professora de Música Un cop l’any. 

Elaborar una disfressa per tot el claustre. Coordinadores+ Cap 

d’estudis. 

Un cop l’any. 

Fer una petita mostra teatral per Sant Jordi.  Coordinadores +Cap 

d’estudis 

Un cop l’any. 

Organitzar un àpat en l’espai escolar. Cap d’estudis Un cop l’any. 

ESO i 

BATXILLERAT 

Dinamitzar la participació en els claustres del professorat, intentant que les reunions 
siguin espais de grups de treball. 

Caps d’estudi Tot el curs 

Realitzar una píndola de formació pedagògica-motivacional. Responsable de persones 

i Cap d’estudis 

Primer o segon trimestre 

Organitzar una sortida voluntària fer un “escape-room”. Caps d’estudi Primer trimestre 
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PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS 2018-2019 

PLA D’ACTUACIONS 

 OBJECTIU PGA1819_9: Seguir implementant accions orientades a la innovació pedagògica de l’escola: 

 Formació continuada dels claustres. 

 Programa 1x1. 

 Elaboració dels PAEs 18-19, seguiment i avaluació. 

 Anàlisi sobre la possibilitat d’implementar el programa Filosofia 3-18. 

 Premis ExACCT 19 (noves bases). 
ETAPA ACTUACIÓ RESPONSABLE TEMPORITZACIÓ 

INFANTIL Dissenyar i establir el PAE 18/19 Cap d’estudis Setembre 

Implementar un model comú de seqüenciació setmanal per nivell Cap d’estudis Tot el curs 

Crear eina comú d'observació pedagògica de pati Cap d’estudis Tot el curs 

Seqüenciar la formació pedagògica del claustre en funció dels canvis 

metodològics implementats 

Cap d’estudis Tot el curs 

PRIMÀRIA Optimitzar i aplicar les rúbriques de les competències transversals. Cap d’estudis Tot el curs. 

Dissenyar el PAE 18/19 Cap d’estudis i 

Professorat 

Setembre. 

ESO Dissenyar el PAE 18/19 Cap d’estudis i 

professorat 

Setembre 

Dissenyar rúbriques per l’observació de les competències dels àmbits 

transversals: digital i personal i social. 

Cap d’estudis i 

professorat 

1r Trimestre 

BATXILLERAT Ampliar l’espai de Batxillerat en el PAE 18/19 Cap d’estudis i 

professorat 

1r Trimestre 

Implementar en totes les matèries accions per potenciar el pensament divergent, 

crític i creatiu. 

Cap d’estudis i 

professorat 

Tot el curs 

Estudiar la viabilitat d’implementar el Programa Filosofia 3-18. 

 

Professor de Filosofia 1r Trimestre 
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PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS 2018-2019 

PLA D’ACTUACIONS 

 OBJECTIU PGA1819_10: Introduir un programa d’orientació vocacional i professional a l’etapa de Secundària. 

ETAPA ACTUACIÓ RESPONSABLE TEMPORITZACIÓ 

ESO I 

BATXILLERAT 

Implementar el programa d’orientació vocacional i professional als nivells d’ESO4 

i BAT2 amb l’ajuda d’una empresa externa. 

 

Cap d’estudis 1r i 2n trimestres. 
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3. SISTEMA D’AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS 
 

3.1. Sistema d’indicadors de centre per al curs 2018-2019 

 
Tot seguit es presenta el quadre d’indicadors necessaris per avaluar l’assoliment dels objectius de la PGA. Aquesta avaluació apareix 
reflectida en la Memòria Anual de Centre a la finalització del curs escolar. 

SISTEMA D’INDICADORS DE CENTRE 

    Rang de valors   

Objectiu Indicador Descripció de 
l’indicador 

Fórmula Valor 
inicial 

Valor 
òptim 

Valor 
Mínim 

Responsable Temporització 

PGA1819_1 
 

1. Índex de velocitat 
lectora a P5. 

Establir la mitjana de 
paraules llegides per 
minut dels alumnes de 
P5. 

Mitjana de paraules 
llegides per minut. 

21,43 
 

22 
 

20 
 

Cap d’estudis Final de curs 

2. Índex de velocitat 
lectora a EP1. 

Establir el nombre 
d'alumnes d’EP1 que 
superen un nivell mitjà-
alt de velocitat lectora. 

% alumnes que 
assoleixen el nivell 
superior a 40 
paraules per minut.  

65 85 80 Coordinadora 
CI 

Final de curs 

3. Mitjana de resultats 
interns en l’avaluació 
final de curs de llengua 
catalana a tots els 
nivells des d’EP1 fins a 
BAT2. 

Establir si s’han 
incrementat o no els 
resultats acadèmics de 
llengua catalana 
respecte el curs 
anterior. 

Variació mitjana 
ponderada de les 
notes finals de 
Llengua catalana curs 
2017-18 i dels 
resultats de la 
promoció d’alumnes 
en els 5 darrers 
cursos en aquesta 
matèria. 

EP1: 6,64 
EP2: 6,41 
EP3: 6,69 
EP4: 6,07 
EP5: 6,12 
EP6: 6,04 
ESO1: 6,84 
ESO2: 6,34 
ESO3: 6,15 
ESO4: 6,69 

EP1: 6,81 
EP2: 6,50 
EP3: 6,19 
EP4: 6,23 
EP5: 5,63 
EP6: 5,78 
ESO1: 6,01 
ESO2: 6,35 
ESO3: 6,53 
ESO4: 6,17 

EP1: 6,56 
EP2: 6,27 
EP3: 6,00 
EP4: 5,97 
EP5: 5,29 
EP6: 5,41 
ESO1: 5,57 
ESO2: 5,89 
ESO3: 6,21 
ESO4: 5,86 

Cap de 
Departament 

HACS 

Final de curs 
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BAT1: 5,95 
BAT2: 5,99 

BAT1: 6,15 
BAT2: 6,33 

BAT1: 5,80 
BAT2: 5,88 

4. Mitjana de resultats 
interns en l’avaluació 
final de curs de llengua 
castellana a tots els 
nivells des d’EP1 fins a 
BAT2. 

Establir si s’han 
incrementat o no els 
resultats acadèmics de 
llengua castellana 
respecte el curs 
anterior. 

Variació mitjana 
ponderada de les 
notes finals de 
Llengua castellana 
curs 2017-18 i dels 
resultats de la 
promoció d’alumnes 
en els 5 darrers 
cursos en aquesta 
matèria. 

EP1: 6,49 
EP2: 6,57 
EP3: 6,93 
EP4: 6,93 
EP5: 6,58 
EP6: 6,16 
ESO1: 6,63 
ESO2: 6,58 
ESO3: 5,37 
ESO4: 5,73 
BAT1: 6,35 
BAT2: 5,55 

EP1: 6,97 
EP2: 6,71 
EP3: 6,10 
EP4: 6,62 
EP5: 6,33 
EP6: 6,25 
ESO1: 6,14 
ESO2: 6,46 
ESO3: 6,19 
ESO4: 5,51 
BAT1: 5,69 
BAT2: 5,72 

EP1: 6,63 
EP2: 6,40 
EP3: 5,80 
EP4: 6,38 
EP5: 6,04 
EP6: 5,97 
ESO1: 5,57 
ESO2: 6,26 
ESO3: 5,89 
ESO4: 5,09 
BAT1: 5,20 
BAT2: 5,28 

Cap de 
Departament 

HACS 

Final de curs 

5. Mitjana de resultats 
en les proves externes 
d’EP6 en llengua 
catalana. 

Establir si s’han millorat 
els resultats en la prova 
de llengua catalana 
respecte el curs 
anterior. 

% alumnes en la 
franja alta  
% alumnes en la 
franja baixa 

Alt: 28% 
Baix: 14% 

Alt: 30% 
Baix: 10% 

Alt: 28% 
Baix: 14% 

Cap 
Departament 

HACS  

Final de curs 

6. Mitjana de resultats 
en les proves externes 
d’EP6 en llengua 
castellana. 

Establir si s’han millorat 
els resultats en la prova 
de llengua castellana 
respecte el curs 
anterior. 

% alumnes en la 
franja alta  
% alumnes en la 
franja baixa 

Alt: 33,3% 
Baix: 
11,8% 

Alt: 35% 
Baix: 8% 

Alt: 33,3% 
Baix: 
11,8% 

Cap 
Departament 

HACS  

Final de curs 

7. Nombre de vegades 
que s’utilitzen les 
rúbriques d’expressió 
escrita a llengua 
catalana a Primària. 

Determinar el grau de 
sistematització de la 
rúbrica d’avaluació de 
l’expressió escrita a 
Primària. 

Nombre mitjà 
d’expressions escrites 
per trimestre 
avaluades amb 
rúbrica. 

CI:0 
CM:4 
CS:4 

CI:2 
CM:5 
CS:5 

CI:2 
CM:4 
CS:4 

Professorat de 
llengües de 

Primària 

Final de curs 
 

8. Nombre de vegades 
que s’utilitzen les 
rúbriques d’expressió 
escrita a llengua 
castellana a Primària. 

Determinar el grau de 
sistematització de la 
rúbrica d’avaluació de 
l’expressió escrita a 
Primària. 

Nombre mitjà 
d’expressions escrites 
per trimestre 
avaluades amb 
rúbrica. 

CI:0 
CM:4 
CS:4 

CI:1 
CM:5 
CS:5 

CI:1 
CM:4 
CS:4 

Professorat de 
llengües de 

Primària 

Final de curs 
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9. Mitjana de resultats 
en les proves externes 
d’ESO4 en llengua 
catalana. 

Establir si s’han millorat 
els resultats en la prova 
de llengua catalana 
respecte el curs 
anterior. 

% alumnes en la 
franja alta  
% alumnes en la 
franja baixa 

Alt: 46,8 % 
Baix: 4,3% 

Alt: 45% 
Baix: 5% 

Alt: 43% 
Baix: 6% 

Cap 
Departament 

HACS  

Final de curs 

10. Mitjana de resultats 
en les proves externes 
d’ESO4 en llengua 
castellana. 

Establir si s’han millorat 
els resultats en la prova 
de llengua castellana 
respecte el curs 
anterior. 

% alumnes en la 
franja alta  
% alumnes en la 
franja baixa 

Alt: 36,2% 
Baix: 2,1% 

Alt: 35,5% 
Baix: 3% 

Alt: 34% 
Baix: 4% 

Cap 
Departament 

HACS  

Final de curs 

11. Nombre de vegades 
que s’utilitzen les 
rúbriques d’expressió 
escrita a llengua 
catalana a Secundària. 

Determinar el grau de 
sistematització de la 
rúbrica d’avaluació de 
l’expressió escrita a 
Secundària. 

Nombre mitjà 
d’expressions escrites 
per trimestre 
avaluades amb 
rúbrica. 

ESO1: --- 
ESO2: --- 
ESO3: --- 
ESO4: --- 
BAT1: --- 
BAT2: --- 

ESO1: 1 
ESO2: 1 
ESO3: 1 
ESO4: 1 
BAT1: 1 
BAT2: 1 

ESO1: 1 
ESO2: 1 
ESO3: 1 
ESO4: 1 
BAT1: 1 
BAT2: 1 

Cap 
Departament 

de HACS 

Final de curs 

12. Nombre de vegades 
que s’utilitzen les 
rúbriques d’expressió 
escrita a llengua 
castellana a 
Secundària. 

Determinar el grau de 
sistematització de la 
rúbrica d’avaluació de 
l’expressió escrita a 
Secundària. 

Nombre mitjà 
d’expressions escrites 
per trimestre 
avaluades amb 
rúbrica. 

ESO1: --- 
ESO2: --- 
ESO3: --- 
ESO4: --- 
BAT1: --- 
BAT2: --- 

ESO1: 1 
ESO2: 1 
ESO3: 1 
ESO4: 1 
BAT1: 1 
BAT2: 1 

ESO1: 1 
ESO2: 1 
ESO3: 1 
ESO4: 1 
BAT1: 1 
BAT2: 1 

Cap 
Departament 

de HACS 

Final de curs 

13. Nombre de vegades 
que s’utilitzen les 
rúbriques d’expressió 
escrita a les matèries 
HACS no lingüístiques a 
Secundària. 

Determinar el grau de 
sistematització de la 
rúbrica d’avaluació de 
l’expressió escrita a 
Secundària. 

Nombre mitjà 
d’expressions escrites 
per trimestre 
avaluades amb 
rúbrica. 

ESO1: --- 
ESO2: --- 
ESO3: --- 
ESO4: --- 
BAT1: --- 
BAT2: --- 

ESO1: 1 
ESO2: 1 
ESO3: 1 
ESO4: 1 
BAT1: 1 
BAT2: 1 

ESO1: 1 
ESO2: 1 
ESO3: 1 
ESO4: 1 
BAT1: 1 
BAT2: 1 

Cap 
Departament 

de HACS 

Final de curs 

PGA1819_2  14. Nombre de racons 
matemàtics a cada 
nivell des de P3 a EP2. 

Establir el nombre de 
racons de nova creació a 
cada nivell. 

Nombre de racons 
matemàtics de nova 
creació. 

P3: 0 
P4: 0 
P5: 0 
EP1:1 
EP2:0 

P3: 2 
P4: 2 
P5: 2 
EP1:3 
EP2:2 

P3: 1 
P4: 1 
P5: 1 
EP1:2 
EP2:1 

Cap d’estudis 
d’Infantil i 

Coordinadora 
CI 

Final de curs 
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15. Nombre d’ABP 
matemàtics a Primària i 
ESO. 

Establir el nombre 
d’ABP de nova  creació a 
l’àrea de matemàtiques. 

Nombre d’ABP 
realitzades cada 
trimestre a Primària i 
ESO. 

EP1: 0 
EP2: 0 
EP3: 0 
EP4: 0 
EP5: 0 
EP6: 1 
ESO1: --- 
ESO2: --- 
ESO3: --- 
ESO4: --- 

EP1: 1 
EP2: 1 
EP3: 1 
EP4: 1 
EP5: 2 
EP6: 3 
ESO1: 1 
ESO2: 1 
ESO3: 1 
ESO4: 1 

EP1: 1 
EP2: 1 
EP3: 1 
EP4: 1 
EP5: 1 
EP6: 2 
ESO1: 1 
ESO2: 1 
ESO3: 1 
ESO4: 1 

Cap d’estudis 
de Primària i 

Cap 
Departament 

ciències i 
matemàtiques 

Final de curs 

16. Mitjana de resultats 
en l’avaluació final de 
curs matemàtiques a 
tots els nivells des 
d’EP1 fins a BAT2. 

Establir si s’han 
incrementat o no els 
resultats acadèmics de 
matemàtiques respecte 
el curs anterior. 

Variació mitjana 
ponderada de les 
notes finals de 
Matemàtiques curs 
2017-18 i dels 
resultats de la 
promoció d’alumnes 
en els 5 darrers 
cursos en aquesta 
matèria. 

EP1: 6,50 
EP2: 6,69 
EP3: 6,80 
EP4: 6,63 
EP5: 7,06 
EP6: 6,50 
ESO1: 6,39 
ESO2: 6,57 
ESO3: 5,81 
ESO4: 6,03 
BAT1 
MAT: 
5,43 
BAT1 
MAS:  
5,58 
BAT2 
MAT: 
5,63 
BAT2 
MAS:  
5,90 

EP1: 6,86 
EP2: 7,00 
EP3: 6,30 
EP4: 6,31 
EP5: 6,15 
EP6: 6,21 
ESO1: 5,89 
ESO2: 6,31 
ESO3: 6,30 
ESO4: 5,66 
BAT1: 5,45 
 
 
 
BAT2 
MAT: 
5,81 
BAT2 MAS:  
5,85 

EP1: 6,41 
EP2: 6,73 
EP3: 6,03 
EP4: 5,93 
EP5: 5,72 
EP6: 5,78 
ESO1: 5,50 
ESO2: 6,00 
ESO3: 5,99 
ESO4: 5,31 
BAT1: 4,91 
 
 
 
BAT2 MAT: 
5,31 
BAT2 MAS:  
5,42 

Cap de 
Departament 
de Ciències i 

Matemàtiques 

Final de curs 
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17. Mitjana de resultats 
en les proves externes 
de sisè de primària en 
Matemàtiques. 

Establir si s’han millorat 
els resultats de les 
proves respecte el curs 
anterior. 

% d’alumnes en la 
franja alta. 
% d’alumnes en la 
franja baixa. 

Alt: 37,3% 
Baix: 7,8% 

Alt: 43% 
Baix: 3% 

Alt: 40% 
Baix: 5% 

Cap de 
Departament 
de Ciències i 

Matemàtiques 

Final de curs 

18. Mitjana de resultats 
en les proves externes 
d’ESO4 en 
matemàtiques. 

Establir si s’han millorat 
els resultats en la prova 
de matemàtiques 
respecte el curs 
anterior. 

% alumnes en la 
franja alta  
% alumnes en la 
franja baixa 

Alt: 61,7% 
Baix: 2,1% 

Alt: 42% 
Baix: 3% 

Alt: 40% 
Baix: 3,5% 

Cap de 
Departament 
de Ciències i 

Matemàtiques 

Final de curs 

19. Nombre de 
reunions trimestrals 
entre les etapes. 

Establir si s'ha millorat la 
coordinació de la 
matèria de 
matemàtiques entre 
etapes. 

Nombre de reunions 
de coordinació fetes 
EP-ESO i ESO-BAT. 

EP-ESO: 1 
ESO-BAT: 
1  

EP-ESO: 3 
ESO-BAT: 
3 

EP-ESO: 2 
ESO-BAT: 2 

Cap de 
Departament 
de Ciències i 

Matemàtiques 

Tot el curs 

PGA1819_3  20. Mitjana de resultats 
en l’avaluació final de 
curs de llengua anglesa 
a tots els nivells des 
d’EP1 fins a BAT2. 

Establir si s’han 
incrementat o no els 
resultats acadèmics de 
llengua anglesa respecte 
el curs anterior. 

Variació mitjana 
ponderada de les 
notes finals de 
llengua anglesa en el 
curs 2017-18 i dels 
resultats de la 
promoció d’alumnes 
en els 5 darrers 
cursos en aquesta 
matèria. 

EP1: 7,00 
EP2: 8,04 
EP3: 7,07 
EP4: 6,91 
EP5: 7,12 
EP6: 7,14 
ESO1: 6,95 
ESO2: 6,93 
ESO3: 6,44 
ESO4: 7,19 
BAT1: 7,56 
BAT2: 7,85 

EP1: 7,50 
EP2: 8,10 
EP3: 8,01 
EP4: 6,97 
EP5: 6,71 
EP6: 6,54 
ESO1: 6,81 
ESO2: 6,82 
ESO3: 6,70 
ESO4: 6,81 
BAT1: 6,35 
BAT2: 7,44 

EP1: 7,06 
EP2: 7,72 
EP3: 7,77 
EP4: 6,72 
EP5: 6,35 
EP6: 6,15 
ESO1: 6,41 
ESO2: 6,64 
ESO3: 6,44 
ESO4: 6,48 
BAT1: 5,94 
BAT2: 6,99 

Caps de 
Departament 

d’Anglès 

Final de curs 

21. Mitjana de resultats 
en les proves externes 
de sisè de primària en 
Anglès. 

Establir si s’han millorat 
els resultats de les 
proves respecte el curs 
anterior. 

% d’alumnes en la 
franja alta. 
% d’alumnes en la 
franja baixa. 

Alt: 44% 
Baix: 12% 

Alt: 50% 
Baix: 8% 

Alt: 48% 
Baix: 10% 

Caps de 
Departament 

d’Anglès 

Final de curs 

22. Mitjana de resultats 
en les proves externes 
d’ESO4 en Anglès. 

Establir si s’han millorat 
els resultats de les 
proves respecte el curs 
anterior. 

% d’alumnes en la 
franja alta. 
% d’alumnes en la 
franja baixa. 

Alt: 51,1% 
Baix: 2,1% 

Alt: 50% 
Baix: 2,5% 

Alt: 48% 
Baix: 3% 

Caps de 
Departament 

d’Anglès 

Final de curs 
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23. Nombre de 
programes 
d’internacionalització 
en què participen els 
alumnes. 

Incrementar el nombre 
de programes 
d’internacionalització 
impulsats des de 
l’escola. 

Nombre de cursos 
que participen en 
programes 
d’internacionalització. 

EI: 1 
CI: 0 
CM: 1 
CS: 2 
ESO1: 1  
ESO2: 1 
ESO3: 1 
ESO4: 1 
BAT: 1 

EI: 1 
CI: 1 
CM: 1 
CS: 2 
ESO1: 2  
ESO2: 2 
ESO3: 2 
ESO4: 2 
BAT: 1 

EI: 1 
CI: 1 
CM: 1 
CS: 2 
ESO1: 1  
ESO2: 1 
ESO3: 1 
ESO4: 1 
BAT: 1 

Caps de 
Departament 

d’anglès 

Final de curs 

PGA1819_4 
 
 

24. Mitjana 
d’expedient de 
Batxillerat. 

Incrementar la nota 
mitjana d’expedient de 
Batxillerat dels alumnes 
a final de l’etapa. 

Mitjana d’expedient 
respecte el curs 
anterior. 

Nota 
mitjana 
curs 
anterior: 
7,085 

Nota 
mitjana 
curs 
actual: 
7,7 

Nota 
mitjana 
curs 
actual: 
7,6 

Cap d’estudis Final de curs 

25. Mitjana de nota de 
la prova d’accés a la 
Universitat. 

Incrementar la nota 
mitjana de la prova 
d’accés a la Universitat 
dels alumnes. 

Mitjana de nota 
respecte el curs 
anterior. 

Nota 
mitjana 
curs 
anterior: 
6,595 

Nota 
mitjana 
curs 
actual: 
6,7 

Nota 
mitjana 
curs 
actual: 
6,6 

Cap d’estudis Final de curs 

PGA1819_5  26. Programacions 
curriculars d’àrea 
revisades i adaptades a 
nova normativa. 

Garantir l’adaptació del 
Projecte Curricular de 
Centre a les noves 
exigències normatives. 

Percentatge d’àrees i 
matèries amb les 
programacions de 2n 
nivell de concreció 
revisades i adaptades 
a normativa. 

Primària: 
ESO: 100% 

Primària: 
ESO: 100% 

Primària: 
ESO: 100% 

Caps d’estudis Final 1r 
trimestre 

27. Criteris d’avaluació 
i promoció dels 
alumnes. 

Establir i publicar els 
criteris d’avaluació i 
promoció per incloure al 
PEC. 

Redacció i aplicació 
realitzada. 

 Infantil: sí 
Primària: 
sí 
ESO: sí 
Batxillerat: 
sí 

Infantil: sí 
Primària: sí 
ESO: sí 
Batxillerat: 
sí 

EDP Final de curs 
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PGA1819_6 28. Realització del 
Projecte Estratègic 
2019-2022 

Assegurar el disseny, 
l’elaboració i l’aprovació 
del Projecte Estratègic 
de l’escola 2019-2022 
segons el Pla aprovat pel 
Patronat de la Fundació. 

Disseny, elaboració i 
aprovació acomplerts 
segons calendari 
previst: 

 FASE1 Diagnosi: 
juliol-desembre 
2018. 

 FASE 2 Establiment 
d’objectius: gener-
febrer 2019. 

 FASE 3 Disseny del 
Pla d’actuacions: 
març-maig 2019. 

--- 100% 
acompli-
ment del 
calendari. 

100% 
acompli-
ment del 
calendari. 

Direcció 
Pedagògica. 

Juny 2019 

PGA1819_7  29. Grau de satisfacció 
Projecte BODI a 
Infantil. 

Determinar si el 
Projecte BODI ha 
funcionat correctament. 

Percentatge 
d’assoliment dels 
objectius del Projecte 
Bodi. 

--- 100% >80% 
<100% 

Claustre 
d’Infantil 

Final de curs 

30. Grau de satisfacció 
del Projecte Emocional 
a Primària. 

Determinar si el 
Projecte Emocional ha 
funcionat correctament. 

Percentatge 
d’assoliment dels 
objectius del Projecte 
Emocional. 

--- 100% >80% 
<100% 

DOIP i Cap 
d’estudis 

Final de curs 

31. Grau de satisfacció 
del Servei Comunitari a 
ESO. 

Determinar si els 
projectes del Servei 
Comunitari han 
funcionat correctament. 

Percentatge 
d’assoliment dels 
objectius dels 
projectes 
comunitaris. 

--- Projecte 1: 
100% 
Projecte 2: 
100% 
Projecte 3: 
100% 

Projecte 1: 
>80% 
<100% 
Projecte 2: 
>80% 
<100% 
Projecte 3: 
>80% 
<100% 

Cap d’estudis Final de curs 

32.  Acompliment de 
l’eix transversal de 
valors dins el PAT. 

Determinar si s’ha 
treballat adequadament 
l’eix transversal a tots 
els cursos. 

Nombre de sessions 
de tutoria dedicades 
a treballar aquest eix. 

--- EI:3 
EP:6 
ESO: 6 
BAT: 4 

EI:2 
EP:3 
ESO: 3 
BAT: 3 

Caps d’estudis Final de curs 
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33. Elaboració del 
Projecte de 
Convivència. 

Assegurar l’elaboració 
del Projecte de 
Convivència dins els 
terminis normatius. 

Elaboració del 
Projecte de 
Convivència dins de 
termini. 

--- Sí Sí EDP Final de curs 

PGA1819_8  34. Grau de satisfacció i 
compromís del 
professorat en 
cadascun dels 3 
claustres de l’escola. 

Conèixer el grau de 
satisfacció i compromís 
del professorat en 
cadascun dels claustres. 

Percentatge de 
respostes positives en 
l’ítem de “Compromís 
global” a l’enquesta 
de satisfacció i 
compromís CELSIUS. 

EI: 100% 
EPRI:76%  
ESO: 92% 
BAT: 100% 

EI: 100% 
EPRI:60 %  
ESO: 95 % 
BAT: 95 % 

EI: 85 % 
EPRI:50 %  
ESO: 85 % 
BAT: 85 % 

Direcció 
pedagògica 

Desembre 
2018 

PGA1718_9  35. Nombre d’alumnes 
que participen en els 
Premis ExACCT 

Conèixer la participació 
dels alumnes per 
categoria 

Nombre de projectes 
presentats per 
categoria 

CS:5 
ESO1,2,3: 
2  

ESO4, 
BAT: 

0  

CS: 5 
ESO1,2,3: 
5  
ESO4, BAT:  
3 

CS: 4 
ESO1,2,3: 
3  
ESO4, BAT:  
2 

Comissió 
Premis 
ExACCT 

Maig 2019 

36. Nombre de 
píndoles formatives 
impartides als 
claustres. 

Assegurar un mínim de 
formació continuada als 
claustres en relació als 
objectius del projecte 
ExACCT 18. 

Nombre de píndoles 
formatives realitzades 
per claustres. 

EI: --- 
EPRI: --- 
SEC: --- 

EI: 3 
EPRI: 3 
SEC: 3 

EI: 2 
EPRI: 2 
SEC: 2 

Direcció 
pedagògica 

Final de curs 

37. Índex 
d’implementació de les 
actuacions dels PAEs 
18_19 en cadascuna de 
les etapes 

Saber si s’han dut a 
terme totes les 
actuacions previstes en 
els PAEs 18_19 

% d’accions de PAE 
realitzades 

EI: 80% 
CI: 60% 
CM: 85% 
CS: 100% 
ESO: 82% 
BAT: 80% 

EI: 90% 
CI: 90% 
CM: 90% 
CS:  90% 
ESO: 90% 
BAT: 90% 

EI: 75% 
CI: 75% 
CM: 75% 
CS: 75% 
ESO: 75% 
BAT: 75% 

Caps d’estudis Juliol 2019 

38.  Resultat de l’anàlisi 
Projecte Filosofia 3/18. 

Determinar si és 
convenient implementar 
el Projecte Filosofia 
3/18.  

Resultat positiu de 
l’anàlisi segons 
criteris establerts per 
la Direcció. 

--- Sí No Professor de 
Filosofia i 
Direcció 

Final de curs 

PGA1819_10  39. Grau de satisfacció 
del nou programa 
d’orientació vocacional 

Determinar si el nou 
programa d’orientació 
vocacional i professional 

Percentatge 
d’assoliment dels 
objectius del 

--- 100% >80% 
<100% 

Cap d’estudis i 
Direcció 

pedagògica 

Final de curs 

file:///C:/Users/Eduard/Desktop/PGA%202018-2019/PGA%202017-2018.docx%23_2.4._Objectius_de
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i professional de 
l’escola. 

de l’escola ha funcionat 
correctament. 

programa 
d’orientació 
vocacional i 
professional. 
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4. ASPECTES ORGANITZATIUS I DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE 
 

Tota la informació referida a l’estructura organitzativa de govern, de coordinació i pedagògica del centre, d’administració i secretaria, de 
l’AMiPA; a la comunicació entre famílies i escola; als horaris i els calendaris de curs; als serveis i activitats de l’escola; i al disseny curricular 
de cada etapa es troba localitzada en els següents documents enllaçats i que també es troben a disposició de la comunitat educativa a la 
intranet de l’escola: 

 Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) per al curs 2018-2019. 

 Pla Anual 2018-2019 del Consell Executiu i el Patronat. 

 Pla Anual 2018-2019 del Consell Escolar i l’Equip de Direcció. 

 Pla Anual 2018-2019 d’Educació Infantil. 

 Pla Anual 2018-2019 d’Educació Primària. 

 Pla Anual 2018-2019  d’Educació Secundària. 

 Pla Anual 2018-2019 del Departament d’Orientació i Intervenció Psicopedagògica (DOIP). 

 Pla Anual 2018-2019 d’Administració i Secretaria. 

 Pla Anual 2018-2019 de l’Associació de Mares i Pares (AMiPA). 

 Pla Anual 2018-2019 de la xarxa de delegats de curs. 

 Pla Anual 2018-2019 de comunicació entre les famílies i l’escola. 

 Pla Anual 2018-2019 de l’uniforme escolar. 

 Pla Anual 2018-2019 d’actuacions amb els Serveis Educatius de Mataró. 

https://escolameritxell-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/onedrive_escolameritxell_org/EVtCKLMKy3xDg8gC7mUddYsBQgRDfn_UvNFbeDpF2L-RXg?e=FnsQYt
https://escolameritxell-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/onedrive_escolameritxell_org/EXmy8DW4aZREko9JNlP4veYBVTic4CthSMK8OyVN7kgJkw?e=k0cn2Y
https://escolameritxell-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/onedrive_escolameritxell_org/EZ4nimVumGVLi244I3TvDNgBjclEruFi_f35pvLupGC60w?e=1vACid
https://escolameritxell-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/onedrive_escolameritxell_org/Documents/Escola%20Meritxell/Documents%20Direcci%C3%B3/Curs%202018-2019/Plans%20Anuals/Pla%20Anual%202018-2019%20(Educaci%C3%B3%20Infantil).pdf?csf=1&e=svCSFM
https://escolameritxell-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/onedrive_escolameritxell_org/EaZimIbCSGdKsUoyrBAQl04BCVPnawuwCdmp8_IPMhGX6w?e=jQe4C6
https://escolameritxell-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/onedrive_escolameritxell_org/Ed57G-rpwQZIhvgZrW258v0BGb_XqmrUMFKX2E78EfrvgA?e=ScASV0
https://escolameritxell-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/onedrive_escolameritxell_org/EcECq_jZ2D5GnjbX0ADnpd8BSRslHVKIf9Uapvvwef5qZQ?e=UYi1If
https://escolameritxell-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/onedrive_escolameritxell_org/EWSBAnQCOjlFt1JyGe92JcoB9i7ku5kZaK3PTxKr42PU7g?e=FUk0w7
https://escolameritxell-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/onedrive_escolameritxell_org/EaGL5kYaswBNlua10o67Ux4BGqZGsacqTQFnLvnv6STiqw?e=7VX5uq
https://escolameritxell-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/onedrive_escolameritxell_org/EQ1AkdVkhFZDk7O0upIdHHwBaY4KDQq-v5zZ2_wS4wrpig?e=vw08FX
https://escolameritxell-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/onedrive_escolameritxell_org/EX31sVGVPqdJlBDH6Cy1zh0B6eIho-4cPrGwC359HFqe9g?e=Y4XfZt
https://escolameritxell-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/onedrive_escolameritxell_org/EWmRHqF26JxAnWO6QYSDlcQBM932uOEo1I_9XQGVXwR-Gg?e=vCgwLO
https://escolameritxell-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/onedrive_escolameritxell_org/EUW7td-kLr1Goyo5D-xGQhYBnk6Guq1K695Pv0kTVKRqHQ?e=coJqPr
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Diligència fent constar que aquesta Programació General Anual ha estat presentada al Consell Escolar de Centre el dia 17 d’octubre de 2018 i que 

ha estat aprovada per Direcció en la mateixa data. 

Signat, 

 

Eduard Solé 

Director Pedagògic 

Escola Meritxell 

 

Mataró, 17 d’octubre de 2018 

 

Nota: S’ha modificat el “Pla Anual Uniforme Escolar” per acord del Patronat de la Fundació Meritxell en la reunió del dia 29 d’octubre de 2018.  


