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1. INTRODUCCIÓ
El Pla Anual és el document de l’escola que recull amb detall tot el conjunt d’objectius i activitats
que el claustre de professors de l’escola ha planificat de forma concreta per al curs 2021-22. Enguany
va completament alineat amb el Pla Estratègic 2021-2025
Aquest curs es continua amb les mesures de prevenció per la COVID 19. Tot i que hi ha hagut cert
relaxament, es continua una organització diferent (temps, espais i personal) i aplicació de mesures
especials readaptant molts dels objectius del Projecte Pedagògic. Tot això queda recollit en el Pla
d’obertura.
S’ha prioritzat per sobre de tot la traçabilitat mantenint grups bombolla . En quant al personal
docent i no docent s’ha tornat a l’organització habitual d’especialitats i comissions de treball.

Continuant amb l’objectiu clau d’ESTABLIR UNA LÍNIA PEDAGÒGICA D’ESCOLA DE P3 A 4T ESO, es
continua apostant pel GRUP INNOVA amb una formació específica i una formació per al claustre sobre
programació multinivell i cultura d’avaluació.
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2. OBJECTIUS DE CURS

-

EQUIP DIRECTIU

✔ Vetllar per l’actualització de la documentació i les dades referents a la COVID 19.
✔ Dinamitzar i elaborar el Pla Estratègic 2021-25.
✔ Vetllar per una comunicació eficaç d’acords i informacions amb tots els membres de la
comunitat educativa. Coma mínim s’hauran de realitzar 2 claustres pedagògics durant el curs.
✔ Treballar les jerarquies, lideratges i responsabilitats dins l’equip directiu i dins la comunitat
educativa.
✔ Fomentar el treball en equip. (programació a ESO 1 h/set, intercanvis de matèries a Pri, equip
innova…)
✔ Vetllar pel compliment dels objectius d’equips.

RISCOS I OPORTUNITATS

TERMINIS

Durant tot el curs a
L’experiència del
curs passat ens ha partir:
permès encarar
Del
pla
aquest curs amb
un domini de la
d’obertura de
gestió del centre
setembre i del
en pandèmia i post
Pla Estratègic.
pandèmia.

Aquest fet ens ha
fet poder explorar
noves formes
d’organització
estructural.
El risc està en el
canvi tant ràpid i
la multitud
d’estímuls que
provoquen que no
es puguin
consolidar
dinàmiques
òptimes.

RECURSOS

RESPONSABLES

Document del
Departament
d’Ensenyament i
Salut.

EVIDÈNCIES

Totes les revisions
i valoracions
quedaran
reflectides en les

Pla d’obertura de
setembre.
Pla de confinament.

Equip Directiu

actes

d’equip

directiu.

Pla Anual.

Memòria
d’activitats.

Pla Estratègic de la
FVCE.

Protocols
d’actuació.

Pla Estratègic
Vedruna Tona.

Pla Estratègic.
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-

EQUIP INNOVA
✔ Fer una formació amb Trilema sobre Treball Cooperatiu, Bones Pràctiques i Projectes.
✔ Fer una formació del claustre amb Trilema sobre la cultura d’Avaluació, Treball
Cooperatiu, Rutines i Destreses i Bones Pràctiques.
✔ Acompanyar el claustre en l’aplicació de les diferents eines d’avaluació seqüenciades
per equips.
✔ Acompanyar al claustre en la formació de forma presencial i activa.
✔ Ser referent per als equips a nivell de lideratge pedagògic i organitzatiu.

RISCOS I OPORTUNITATS

TERMINIS

L’Equip Innova està
compost per
membres de totes
les etapes
educatives i direcció.
Aquest grup ja va
treballar el curs
passat amb
l’objectiu de canviar
al cultura
d’avaluació.

Al llarg de tot el curs

Hi ha risc de no
poder compartir la
informació amb al
resta del claustre.

Formació dins i fora

RECURSOS

Trilema

lectiu

de

l’horari

Equip Innova

en

actes

de

reunions d’E. Innova i
actes d’ Equips de

Seqüenciació de les

dins

EVIDÈNCIES

Acords

Formació amb

de l’horari lectiu.

Jornades de treball

RESPONSABLES

eines d’avaluació
per etapes.

cicle.
Documents de
presentació i treball pel
claustre.

Banc de recursos de
les eines

Drive de l’Equip Innova.

d’avaluació.

Evidències de l’aplicació
de les eines d’avaluació
en les actes d’equips
pedagògic i equips de
cicle.
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-

EQUIP PEDAGÒGIC

✔ Vetllar per la continuïtat de continguts i competències en forma presencial o
confinada.
✔ Acompanyar al claustre en l’aplicació del canvi en la cultura d’avaluació
✔

Acompanyar al claustre en l’aplicació de la programació multinivell.

✔ Revisar i modificar el PAT
✔ Vetllar per la finalització del 2n nivell de concreció de les programacions de totes les
matèries.
✔ Vetllar per la consolidació dels canvis introduïts (diari de progrés, PL, sessió d’avalua
RISCOS I OPORTUNITATS

TERMINIS

L’Equip Pedagògic

Reunions

està composat per

setmanals

RECURSOS

RESPONSABLES

Document del
Departament
d’Ensenyament.

Pla d’obertura i
organització d’etapa.

les directores
d’etapa. És una
oportunitat per

Pla d’obertura de
setembre.

treballar les línies

Pla de confinament.

estratègiques del

Protocols d’escola
creats per la
situació.

projecte educatiu.
El risc està en no
treballar de forma

Indicacions del grup
Innova.

coordinada i el

Pla Estratègic

EVIDÈNCIES

Directores
d’etapa.

Protocol de confinament.
Protocol de reunions
amb famílies.
Actes de treball.
Material específic per
treballar activitats
multinivell i d’avaluació.

projecte prengui
desviacions.

2020/21

6

-

EQUIP D’INFANTIL, EQUIP DE PRIMÀRIA I EQUIP D’ESO

✔ Consolidar la dinàmica d’incrementar la presència de
l’escola al poble .
✔ Dinamitzar patis.

RISCOS I OPORTUNITATS

La situació de la
pandèmia va fer-nos
plantejar la
sectorització de patis
en que e sva predre
riquesa
d’einteracció, però
va provocar millor
observació del grup
classe i es poden
oferir propostes i
activitats per
treballar dinàmiques
de grup.

TERMINIS

RECURSOS

RESPONSABLES

amb els equips Espais municipals a Equips
pedagògics de cada
l’aire lliure i pati de cicle.
etapa es farà una
reflexió durant el l'escola.
primer trimestre i
durant el 2n i 3r
conjuntament amb
l'alumnat es faran
diverses propostes.

EVIDÈNCIES

de Actes de cicle.
Valoració en la memòria.
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-

EQUIP DE PLURILINGÜE
✔ Vetllar perquè en les diferents etapes educatives es continuï la immersió en la llengua
anglesa (Auxiliar de Conversa, Etwinning...)
✔ Dinamitzar el disseny de les programacions AICLE de P3 a 4t d’ESO.
Responsable: Maite Planas

RISCOS I OPORTUNITATS

La situació de
pandèmia ens
porta molt
problemes amb la
possibilitat de que
arribi l'auxiliar de
conversa.

TERMINIS

Durant
2021-22.

el

RECURSOS

curs

Projectes ETwuining del
Departament.

RESPONSABLES

EVIDÈNCIES

Equip Aicle

Actes

Equips pedagògics

Programacions

FVCE

La contractació de
nou personal fa
que l’equip tingui
molts canvis.
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EQUIP D’ESCOLA VERDA http://evtescolaverda.wixsite.com/verda
✔ Dinamitzar la funció dels delegats verds.
✔ Dinamitzar la celebració dels 10 anys d’escola verda.
✔ Col·laborar en l’organització d’accions de l’objectiu Vedruna: “Mirades a l’entorn”
✔ Fer visibles els objectius ODS treballats.
Responsable: Miquel Vilaró

RISCOS I OPORTUNITATS

TERMINIS

Curs 2021-22
La pandèmia ens
va deixar amb molt
poca interacció
dins i fora de
l'escola.

Per tant reactivar
els delegats verds.

RECURSOS

Mancomunitat la
Plana

RESPONSABLES

EVIDÈNCIES

Equip Escola Verda Blog d’Escola
Verda

Claustre
FVCE
Departament
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-

EQUIP DE PASTORAL https://pastoral.vedrunacatalunya.cat/
✔ Dinamitzar les activitats proposades dins de l’objectiu de curs Vedruna amb la
col·laboració de la resta de comissions: TAC, EV i Coordinació.
✔ Vetllar per l’acompliment de les accions proposades de l’objectiu i recollir les
evidències.
Responsable: Mireia Bou

RISCOS I OPORTUNITATS

TERMINIS

Curs 2021-22
La Pastoral mai
tenia visibilitat dins
els programes
pedagògics i són
molt importants
per la
transversalitat.

RECURSOS

-

-

RESPONSABLES

Trobada
Equip de pastoral
inter
comissions Claustre
FVCE

EVIDÈNCIES

Canva dels
objectius i
l’organització i
sites de l’objectiu
Vedruna.
Sites FVCE
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-

EQUIP TAC
✔ Vetllar per la posada en marxa de l’App Vedruna.
✔ Col·laborar en l’organització d’accions de l’objectiu Vedruna.
✔ Desenvolupar l’àmbit digital en les programacions.
Responsables: Lilet Lience

RISCOS I OPORTUNITATS

La competència
Digital està molt
implantada per la
situació i cal
mantenir-la al dia
constament
perquè esdevingui
una eoina
educativa i de
coimunicació.

TERMINIS

Curs 2021-22

RECURSOS

RESPONSABLES

EVIDÈNCIES

Departament

Equip TAC

Pla de CD

FVCE

Claustre

Programacions
App Vedruna
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EQUIP WEB
✔ Vetllar pel procés de comunicació externa assegurant fer visibles totes les activitats de
l’escola de P3 a 4t ESO
✔ Actualització de la informació en la pàgina web del centre i en especial totes les
informacions COVID i les últimes versions dels documents.
✔ Dissenyar i implementar amb l’Equip Directiu la campanya de difusió per la
preinscripció.
Responsables: Oliver Mas, Jordi Ginesta i Júlia Codinach.

RISCOS I OPORTUNITATS

TERMINIS

La comunicació per Curs 2021-22
xarxes és de vital
importància per
poder explicar el
projecte educatiu.

RECURSOS

FVCE

RESPONSABLES

EVIDÈNCIES

Equip Comunicació Xarxes Socials
i Web
Actes

Equip Directiu

Les restriccions
encara existents
dificulten la
interacció.
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EQUIP DE COORDINACIÓ
✔ Treballar i comunicar el pla d’emergència de l'escola.
✔ Replantejar, organitzar i valorar la celebració de festes comunes d’escola
amb la normativa COVID.

RISCOS I
OPORTUNITATS

L’equip ha de
vetllar per la bona
organització de les
etapes i afavorir la
comunicació i
interrelació amb
aquestes.

TERMINIS

RECURSOS

Reunions

Documents de
FVCE

quinzenals
liderades

per

direcció general.

Documents
d’escola
Necessitats que es
generen

RESPONSABL
ES

Equip

EVIDÈNCIES

de Actes

coordinació

d’equip

coordinació.
Actes dels cicles.
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-

EQUIP DE DIVERSITAT
✔ Reorganitzar l’atenció a la diversitat.
✔ Vetllar per l’atenció a la diversitat.

RISCOS I OPORTUNITATS

La nova organització
de l’equip preveu
que es pugui arribar
a major quantitat
d’alumnat.
Hi ha el risc de
massa
especialització
psicològica i perdre
la vessant
pedagògica.

TERMINIS

Reunions
setmanals.
Reunions quinzenals
del referent d’equip
amb la direcció de
cada etapa.
Reunions quinzenals
amb la direcció
adjunta.

RECURSOS
Itinerari
Psicopedagògic de
FVCE
Protocols
documents d’escola
Protocols

RESPONSABLES

Equip
i diversitat

EVIDÈNCIES

de
Actes de reunions.
Pla d’atenció a la
diversitat.

Departament
Formacions

TOTS ELS OBJECTIUS AMB ELS SEUS INDICADORS ES REVISARAN A LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS
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3. INFORMACIONS D’INTERÈS

Pàgina WEB
Documents Pla d’Obertura
Projecte Educatiu de Centre
Serveis Escolars
Equip Humà
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