
Pla de millora de les Competències Bàsiques 

 
 

LA MILLORA DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES: 
PRIORITZACIÓ I ORGANITZACIÓ 

 
Una de les principals novetats dels nous currículums derivats de la LOE és la referència al 
desenrotllament i avaluació de les competències bàsiques de l’alumnat. 
 
La UE definix competència clau o bàsica com una “combinació de destreses, coneixements i 
actituds adequades al context”. Les competències clau són aquelles que precisen totes les persones 
per a la seua realització i desenrotllament personal, així com per a la ciutadania activa, la inclusió 
social i l’ocupació. 
 
Estes haurien d’haver sigut desenrotllades al final de l’ensenyança obligatòria en la mesura 
necessària per a la vida adulta i haurien de seguir desenrotllant-se, mantenint-se i actualitzant-se 
com a part d’un aprenentatge al llarg de la vida. 
 
“Una competència és la capacitat d’emprar el coneixement per a resoldre amb perícia una situació 
de la vida personal, familiar, acadèmica o social de l’alumnat per mitjà de l’aplicació de diferents 
processos cognitius i socioafectius”. 
 
En línia amb les recomanacions europees, els nous currículums establixen huit competències 
bàsiques al desenrotllament del qual han de contribuir totes les àrees i matèries: 
• Competència en comunicació lingüística 
• Competència matemàtica 
• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
• Tractament de la informació i competència digital 
• Competència social i ciutadana 
• Competència cultural i artística 
• Competència per a aprendre a aprendre 
• Autonomia i iniciativa personal 
 
Les huit competències es consideren igualment importants, ja que cada una d’elles pot contribuir a 
l’èxit en la societat del coneixement. Moltes de les competències se solapen i entrellacen: 
determinats aspectes essencials en un àmbit recolzen la competència en un altre. 
 
La competència en les capacitats bàsiques fonamentals de la llengua, la lectura i l’escriptura, el 
càlcul i la resolución de problemes i, les tecnologies de la informació i la comunicación (TIC) 
constituïxen el fonament essencial per a l’aprenentatge, mentres que totes les activitats 
d’aprenentatge se sustenten en la capacitat d’aprendre a aprendre. 
 
El Claustre de Professors i el Consell Escolar han fixat com a línees prioritàries de millora: 
• la competència en comunicació lingüística 
• la competència matemàtica 
• la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
• el tractament de la informació i competència digital 
• i els valors educatius. 
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Les àrees del currículum constituïxen el marc d’organització concebut para aconseguir estos 
objectius. Però el treball en les àrees del currículum no és l’únic mode. 
 
Els objectius de marcat caràcter general requerixen també d’altres actuacions dels centres, 
imprescindibles per al seu desenrotllament. Així, per exemple, l’organització i el funcionament dels 
centres, la participació de l’alumnat, les normes de règim intern o l’ús de les instal·lacions poden 
afavorir o dificultar el desenrotllament d’objectius associats a la convivència, a la igualtat, a la 
ciutadania o a l’alfabetització digital. 
 
La concepció, l’organització i el funcionament de la biblioteca escolar pot al seu torn col·laborar en 
l’adquisició dels associats a la comunicació, a l’aprendre a aprendre o, també, a l’alfabetització 
digital. Igualment, l’acció tutorial contribuïx de mode determinant a l’adquisició dels relacionats 
amb l’aprendre a aprendre o les habilitats socials. Finalment, la planificación de les activitats 
complementàries i extraescolars pot influir en el desenrotllament de múltiples objectius. 
 
1.1.- La competència en comunicación lingüística. 
El llenguatge, a més d’instrument de comunicació, és un mitjà de representación del món i està en 
la base del pensament i del coneixement, permet comunicar-se amb un mateix, analitzar problemes, 
elaborar plans i emprendre processos de decisió. En suma, regula i orienta la nostra pròpia activitat 
amb progressiva autonomia. Per això el seu desenrotllament i la seua millora des de les distintes 
àrees contribuïxen a organitzar el pensament, a comunicar afectes i sentiments i a regular emocions. 
Pot actuar com a element de transmissió o d’eradicació d’estereotips, per la qual cosa és molt 
important un ús inclusiu del mateix, que represente la realitat en la seua totalitat i transmeta una 
visió igualitària. 
 
El desenrotllament de tècniques que afavorisquen l’organització, memorització i recuperació de la 
informació, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals, d’una banda, i el de processos com la 
planificació prèvia, la gestió dels recursos, la revisió constant, la valoració dels resultats i la 
flexibilitat de generar diferents respostes davant d’un mateix supòsit, d’un altre, afavorixen la 
adquisició d’habilitats de millora i eficàcia en l’aprenentatge del llenguatge. 
 
Objectius de millora: 
• Millorar l’expressió oral i escrita en totes les llengües del currículum. 
• Millorar la comprensió lectora de llibres de text o altres materials utilitzats pel professorat per a 
l’aprenentatge de totes les àrees del currículum. 
• Millorar l’hàbit lector i el gust per la lectura. 
• Millorar l’ús del llenguatge de manera que contribuïsca a transmetre una visió igualitària de la 
realitat. 
• Millorar les habilitats cognitivas i planificar la transferència de destreses lingüístiques. 
 
1.2.- La competència matemàtica. 
La major part dels continguts de l’àrea de matemàtiques s’orienten de manera prioritària a garantir 
el millor desenrotllament de la competència matemàtica en tots i cada un dels seus aspectes. És 
necessari assenyalar, no obstant això, que la contribució a la competència matemàtica s’aconseguix 
en la mesura que l’aprenentatge dels continguts va dirigit precisament a la seua utilitat para 
enfrontar-se a les múltiples ocasions en què s’empren les matemàtiques fora de l’aula. 
 
Els processos del càlcul i de la resolució de problemes constituïxen un dels eixos principals de 
l’activitat matemàtica i han de ser font i suport principal de l’aprenentatge matemàtic, ja que 
constituïxen la pedra angular de l’educació matemàtica. 
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Objectius de millora: 
• Millorar la comprensió de les operacions que permeten l’ús raonable de les mateixes. I 
desenrotllar la capacitat d’estimació i càlcul mental que facilite exercir un control sobre els resultats 
i possibles errors. 
• Millorar la competència en resolució de problemes en el que concernix a la identificació de les 
situacions problema, l’aplicació de coneixements, l’ús d’estratègies, l’argumentació i la justificació. 
 
1.3.- La competència en el coneixement i interacción amb el món físic. 
Esta competència suposa el desplegament i aplicació del pensament científic i tècnic per a 
interpretar la informació que es rep i per a predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia 
personal en un món en què els abanicos que es van produint en els àmbits científic i tecnològic 
tenen una influència decisiva en la vida personal, la societat i el món natural. Així mateix, implica 
la diferenciació i valoració del coneixement científic al costat d’altres formes de coneixement, i la 
utilització de valors i criteris ètics associats a la ciència i al desenrotllament tecnològic. 
 
Són part d’esta competència l’ús responsable dels recursos naturals, la conservació del medi 
ambient i de la diversitat de la Terra, el consum racional i responsable, i la protecció de la salut 
individual i col·lectiva com elements clau de la qualitat de vida de les persones. 
 
Objectius de millora: 
• Desenrotllar el pensament cientific i tècnic de l’alumnat. 
• Desenrotllar actituds i valors per a una interacció amb l’espai d’una manera responsable, solidària 
i saludable. 
• Millorar el coneixement de la pròpia comunitat. 
• Fomentar una actitud oberta a la diversitat natural, històrica, cultural i artística de la pròpia 
comunitat. 

1.4.- El tractament de la información i la competència digital. 
La principal aportació a la competència es fa a través dels continguts deles llengües curriculars i 
l’àrea de Coneixement del medi natural, social i cultural, ja que estos incorporen continguts que 
proporcionen coneixements i destreses per a la busca, selecció, anàlisi, valoració crítica i tractament 
de la informació. No obstant això, el desenrotllament d’estes destreses no és exclusiu d’elles ja que 
es pot contribuir també al seu desenrotllament des de totes i cada una de les àrees del currículum si 
s’incorpora l’ús de la tecnologia com a ferramenta d’aprenentatge. 
 
A més, s’ha d’incloure explícitament en les àrees, els continguts que conduïxen a la alfabetització 
digital, com la utilització bàsica de l’ordinador, el maneig d’un processador de textos i la busca 
guiada en Internet, es contribuïx de forma decisiva al desenrotllament d’esta competència.  
 
En la mesura que s’utilitzen suports electrònics en la composició de textos, a més d’afectar les 
operacions que intervenen en el procés de escriptura (planificació, execució del text, revisió…) 
milloren també la competència digital i el tractament de la informació. 
 
Objectius de millora: 
• Millorar l’ús de les fonts d’informació en tot tipus de suports. 
• Millorar l’alfabetització digital. 
• Desenrotllar habilitats d’ús segur i crític de les TICs. 
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1.5.- L’educació en valors. 
Amb profundes connexions i relacions entre ells, l’educació en valors s’articula entorn de tres 
eixos:  
 a.- Valors relacionats amb la resolució de conflictes i el clima escolar. L’adquisició d’estos valors 
suposa ser capaç de posar-se en el lloc de l’altre, acceptar les diferències, ser tolerant i respectar els 
valors, les creences, les cultures i la història personal i col·lectiva dels altres. 
 Suposa també adquirir habilitats d’interactuar eficaçment, mostrar empatia, autocontrol, ser capaç 
de superar l’adversitat, gestionar l’estrés i la frustració, i l’acceptació de les normes de convivència 
i de l’autoritat. 
 
 b.- Valors que capaciten per a la vida en societat. Estos valors permeten viure en societat, 
comprendre la realitat social del món en què es viu i exercir la ciutadania democràtica. Incorpora 
formes de comportament individual orientades a l’autonomia, l’atenció i el respecte per les altres 
persones, que capaciten per a conviure en una societat cada vegada més plural, per a relacionar-se, 
cooperar, comprometre’s i afrontar els conflictes. 
 
 c.-  Valors relacionats amb l’estil i actitu davant l’aprenentatge. Este apartat inclou aspectes relatius 
a les actituds i comportaments d’aprenentatge com la responsabilitat, la perseverança, el 
coneixement d’un mateix, l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el control emocional, la capacitat 
de triar, de calcular els riscos i d’afrontar els problemes, de demorar la necessitat de satisfacció 
immediata i d’aprendre dels errors i d’assumir riscos. 
 
Objectius de millora: 
• Millorar la convivència i el clima escolar. 
• Millorar l’educació en valors que capaciten per a la vida en societat. 
• Desenrotllar valors individuals i actituds positives cap a l’aprenentatge. 
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OBJECTIUS DE MILLORA 
 

Competències  Objectius 
Lingüística • Millorar l’expressió oral i escrita en totes les llengües del currículum. 

• Millorar la comprensió lectora de llibres de text o altres materials 
utilitzats pel professorat per a l’aprenentatge de totes les àrees del 
currículum. 
• Millorar l’hàbit lector i el gust per la lectura. 
• Millorar l’ús del llenguatge de manera que contribuïsca a transmetre 
una visió igualitària de la realitat. 
• Millorar les habilitats cognitivas i planificar la transferència de destreses 
lingüístiques. 
 

Matemàtica • Millorar la comprensió de les operacions que permeten l’ús raonable de 
les mateixes. I desenrotllar la capacitat d’estimació i càlcul mental que 
facilite exercir un control sobre els resultats i possibles errors. 
• Millorar la competència en resolució de problemes en el que concernix 
a la identificació de les situacions problema, l’aplicació de coneixements, 
l’ús d’estratègies, l’argumentació i la justificació. 
 

Coneixement i 
interacción amb el 

món físic. 
 

• Desenrotllar el pensament cientific i tècnic de l’alumnat. 
• Desenrotllar actituds i valors per a una interacció amb l’espai d’una 
manera responsable, solidària i saludable. 
• Millorar el coneixement de la pròpia comunitat. 
• Fomentar una actitud oberta a la diversitat natural, històrica, cultural i 
artística de la pròpia comunitat. 
 

El tractament de la 
información i la 

competència digital. 

• Millorar l’ús de les fonts d’informació en tot tipus de suports. 
• Millorar l’alfabetització digital. 
• Desenrotllar habilitats d’ús segur i crític de les TICs. 
 

L’educació en valors. 
 

• Millorar la convivència i el clima escolar. 
• Millorar l’educació en valors que capaciten per a la vida en societat. 
• Desenrotllar valors individuals i actituds positives cap a l’aprenentatge. 
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LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA 
 

Objectiu  Meta Actuacions 
Millorar l’expressió 

escrita en totes les 
llengües del 
currículum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

••••••••••••••••••••••••• 
Millorar l’expressió 

oral en totes les 
llengües del 
currículum. 

 

a) Millorar la planificació de la 
producció escrita dels alumnes 
atenent als tipus de text: descriptius, 
narratius i expositius. 
b) Millorar l’estructura dels textos 
narratius i expositius. 
c) Millorar la presentació i 
l’ortografia. 
d) Millorar la sintaxi de les 
oracions i la cohesión interna del text 
en relació al cicle. 
e) Millorar en l’ús de vocabulari ric, 
variat i específic de cada àrea. 
f) Millorar la revisió dels textos. 
g) Augmentar la producción de 
textos escrits per els alumnes. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
a) Augmentar les situacions de 
producció oral dels alumnes. 
b) Parlar amb veu clara i alta, 
pronunciant bé les paraules i lletres. 
c) Millorar l’entonació. 
d) Millorar el ritme. 
e) Millorar en l’ús de vocabulari ric, 
variat i específic de cada àrea. 
 

• Definir clarament els nivells que 
s’han de treballar i exigir en cada 
cicle respecte a la producció de 
textos i expressió oral. 
• Establir les línies metodològiques 
comuns per a treballar la 
producció de textos i expressió 
oral en cada cicle. 
• Homogeneïtzar la correcció de 
l’expressió oral i escrita. 
• Aconseguir acords dins dels cicles 
sobre la pràctica de la producció de 
textos escrits i l’expressió oral. 
• Aconseguir acords dins dels cicles 
sobre l’avaluació de la producció de 
textos escrits i l’expressió oral. 
• Realitzar un seguiment 
individualitzat i documentat de cada 
alumne. 
• Acordar quin serà la contribució 
específica de cada àrea a la 
consecució dels objectius. 
• Arribar a acords per a promoure 
l’expressió d’opinions i la 
celebració de col·loquis 
i debats. 
 

Millorar la 
comprensió lectora 
de llibres de text o 

altres materials 
utilitzats pel 

professorat per a 
l’aprenentatge de 
totes les àrees del 

currículum. 
 

Millorar la competència de l’alumne 
en: 
a) La lectura en veu alta. 
b) La incorporació del vocabulari 
bàsic de l’àrea. 
c) Identificar la idea principal o 
intenció general del text. 
d) Recuperar la información 
(localitzar i extraure una informació 
explícita en el text). 
e) Interpretar textos (extraure el 
significat i realitzar inferències a la 
cerca de informació implícita). 
f) Reflexió sobre el contingut i 
avaluar-ho (relacionar el contingut 
del text amb els coneixements, idees 
i experiències prèvies). 
g) Reflexió sobre la forma (avaluar 
les característiques lingüístiques del 
text en els plans morfosintàctic, 
lexicosemàntic i textual). 
 

• Elaborar el Pla de Lectura de 
Centre. 
• Establir clarament els nivells que 
s’han de treballar i exigir en cada 
cicle respecte a la comprensió 
lectora. 
• Establir línies metodològiques 
comuns per a treballar la 
comprensió lectora. 
• Homogeneïtzar la valoració de la 
comprensió lectora per cicles o 
nivells. 
• Arribar a acords dins dels cicles 
sobre la pràctica i l’avaluació de la 
comprensió de textos escrits. 
• Utilitzar periòdics, revistes i altres 
llibres per a enriquir les 
informacions del text assignat para 
la classe. 
• Arribar a acords dins dels cicles 
sobre la utilització de la biblioteca 
escolar per a dur a terme diverses 
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activitats. 
• Programar visites amb els 
estudiants a llibreries, biblioteques i 
fires de llibres. 
• Acordar quin serà la contribució 
específica de cada àrea a la 
consecució dels objectius. 
 

Millorar l’hàbit lector 
i el gust per la 

lectura. 

a) Reforçar la confiança i seguretat 
de l’estudiant en quant a la seua 
habilitat per a llegir. 
b) Estimular la lectura fomentant 
l’elecció personal o la recomanació 
de companys d’entre els llibres 
adequats per al seu edat. 
c) Incrementar progressivament 
el nombre de lectures de cada 
alumne. 
d) Fomentar la visita dels estudiants 
a llibreries, biblioteques i fires de 
llibres. 
 

• Elaborar un llistat de llibres 
d’obligada lectura i establir la 
periodicitat de la lectura: setmanal, 
quinzenal o mensual. 
• Fer un seguiment individualitzat 
i documentat de les lectures en casa 
de cada alumne. 
• Arribar a acords dins dels cicles 
sobre la utilització de la biblioteca 
escolar per a dur a terme diverses 
activitats. 
• Programar visites amb els 
estudiants a llibreries, biblioteques i 
fires de llibres. 
• Acordar quin serà la contribució 
específica de cada àrea al 
desenrotllament d’estos objectius. 
• Arribar a acords dins de cada 
nivell sobre els temps que es 
dedicaran a la lectura tant 
individual com col·lectiva. 
 

Millorar l’ús del 
llenguatge de manera 

que contribuïsca a 
transmetre una visió 

igualitària de la 
realitat. 

 

a) Millorar l’ús no sexista del 
llenguatge en la comunicación oral i 
escrita, de manera que contribuïsca a 
l’eradicació d’estereotips. 
b) Utilitzar exemples, imatges i 
materials didactics que transmeten 
una visió igualitària de la realitat. 
 

• Promoure cursos de formació en 
comunicació i ús no sexista del 
llenguatge. 
• Difondre manuals i orientacions 
sobre comunicació igualitària. 
• Analitzar els textos i materials 
didàctics en ús. 
 

Millorar les habilitats 
cognitivas i planificar 

la transferència de 
destreses 

lingüístiques. 
 

la competència de l’alumne en habilitats 
com: 
• la planificació 
• la selecció d’estratègies i la seua 
aplicació 
• el control del procés 
• la revisió i avaluació 
• la transferència a situacions noves 
• l’actitud crítica 
• la iniciativa creativa 
• la presa de decisions amb avaluació del 
risc 
• l’autoavaluació 
• la cooperació entre iguals, classes, 
cursos, etc. 

• Determinar la metodologia i les 
estratègies més coincidents amb els 
objectius proposats. 
• Decidir les activitats adequades per a el 
desenrotllament de l’aprenentatge, 
possibilitant l’adquisició de nous 
coneixements, reorganitzant els que ja 
tenen i estimulant la formació de valors. 
• Reafirmar coneixements en les distintes 
àrees. 
• Planificar estratègies que afavorisquen la 
transferència de destreses lingüístiques 
entre les llengües del currículum. 
• Acordar quin serà la contribució 
específica de cada àrea al desenrotllament 
d’estos objectius. 
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LA COMPETÈNCIA MATEMÀTICA 
 

Objectiu  Meta Actuacions 
Millorar la comprensió de les 
operacions que permeten l’ús 

raonable de les mateixes. I 
desenrotllar la capacitat 

d’estimació i càlcul mental que 
facilite exercir un control sobre 

els resultats i possibles errors. 
 

a) Millorar la capacitat de 
identificar i comprendre les 
situacions de la vida real en 
les que es plantegen operacions 
d’índole matemàtica. 
b) Millorar la capacitat de 
aplicar els coneixements 
matemàtics adquirits. 
c) Millorar el coneixement i 
aplicació de les distintes 
fases de les operacions 
matemàtiques. 
d) Millorar en l’ús de 
estratègies per a la resolució 
de les operacions 
matemàtiques. 
e) Millorar la capacitat 
de valorar i argumentar 
utilitzant informació 
numèrica. 
f) Millorar la motivació, el 
interés i el gaudi per la 
resolució d’operacions 
matemàtiques. 
g) Millorar la confiança en les 
pròpies possibilitats. 
h) Millorar el control dels 
factors emocionals. 
i) Expressar de forma ordenada 
i clara el procés seguit en la 
resolució de les operacions 
matemàtiques. 
 

• Establir clarament els nivells 
que s’han de treballar i exigir 
en cada cicle. 
• Establir línies 
metodològiques comuns sobre 
la resolución de les operacions 
matemàtiques en cada cicle. 
• Homogeneïtzar la correcció 
de les operacions 
matemàtiques. 
• Arribar a acords dins dels 
cicles sobre la pràctica i 
l’avaluació. 
• Fer un seguiment 
individualitzat i documentat de 
cada alumne. 
• Incorporar mètodes 
d’aprenentatge que 
desenrotllen actituds positives 
cap a la resolució de les 
operacions matemàtiques. 
• Acordar quin serà la 
contribución específica de cada 
àrea al desenrotllament 
d’estos objectius. 

 

Millorar la competència en 
resolució de problemes en el 

que concernix a la identificació 
de les situacions problema, 

l’aplicació de coneixements, 
l’ús d’estratègies, 

l’argumentació i la justificació. 
 

a) Millorar la capacitat de 
identificar i comprendre les 
situacions de la vida real en 
les que es plantegen problemes 
d’índole matemàtica. 
b) Millorar la capacitat de 
aplicar els coneixements 
matemàtics adquirits para 
resoldre problemes. 
c) Millorar el coneixement i 
aplicació de les distintes 
fases de resolució. 
d) Millorar en l’ús de 
estratègies per a la resolució 
de problemes. 
e) Millorar la capacitat 

• Establir clarament els nivells 
que s’han de treballar i exigir 
en cada cicle. 
• Establir línies 
metodològiques comuns sobre 
la resolución de problemes en 
cada cicle. 
• Homogeneïtzar la correcció 
de la resolució de problemes. 
• Arribar a acords dins dels 
cicles sobre la pràctica i 
l’avaluació. 
• Fer un seguiment 
individualitzat i documentat de 
cada alumne. 
• Incorporar mètodes 
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de valorar i argumentar 
utilitzant informació 
numèrica o geomètrica. 
f) Millorar la motivació, el 
interés i el gaudi per la 
resolució de problemes. 
g) Millorar la confiança en les 
pròpies possibilitats. 
h) Millorar el control dels 
factors emocionals. 
i) Expressar de forma ordenada 
i clara el procés seguit en la 
resolució de problemes. 

 

d’aprenentatge que 
desenrotllen actituds positives 
cap a la resolució de 
problemes. 
• Acordar quin serà la 
contribución específica de cada 
àrea al desenrotllament 
d’estos objectius. 
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LA COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT I INTERACCIÓ AMB EL MEDI 
FÍSIC 

 
Objectiu  Meta Actuacions 

Desenrotllar el pensament 
cientific i tècnic de l’alumnat. 

 

Millorar la capacitat de 
l’alumne per a: 
a) Observar el món buscant 
patrons, regularitats, 
similituds... 
b) Formular preguntes. 
c) Planificar una investigació. 
d) Utilitzar instruments para 
obtindre dades precises i 
comparables. 
e) Organitzar la informació. 
f) Reflexionar sobre els 
descobriments. 
g) Experimentar o construir 
models. 
h) Idear possibles aplicacions. 
i) Elaborar un informe para 
comunicar les conclusions. 

 

• Establir clarament els nivells 
que s’han de treballar i exigir 
en cada cicle. 
• Establir línies 
metodològiques comuns 
sobre el mètode científic en 
cada cicle. 
• Homogeneïtzar la correcció 
de les investigacions 
científiques. 
• Arribar a acords dins dels 
cicles sobre la pràctica i 
l’avaluació. 
• Incorporar mètodes 
d’aprenentatge que 
desenrotllen actituds positives 
cap a el mètode científic. 
• Programar eixides a museus 
de ciència, planetari… 
• Acordar quina serà la 
contribución específica de cada 
àrea al desenrotllament d’estos 
objectius. 

 
Desenrotllar actituds i valors 

per a una interacció amb 
l’espai d’una manera 

responsable, solidària i 
saludable. 

Millorar la capacitat del 
alumne en: 
a) L’ús responsable dels 
recursos naturals. 
b) L’atenció del medi ambient. 
c) El consum racional i 
responsable. 
d) La protecció de la salut 
individual i col·lectiva. 

 

• Establir clarament els nivells 
que s’han de treballar i exigir 
en cada cicle. 
• Establir línies 
metodològiques comuns en 
cada cicle. 
• Arribar a acords dins dels 
cicles sobre la pràctica i 
l’avaluació. 
• Incorporar mètodes 
d’aprenentatge que 
desenrotllen estos valors. 
• Programar eixides i activitats 
extraescolars que 
contribuïsquen al seu 
desenrotllament. 
• Acordar quin serà la 
contribución específica de cada 
àrea al desenrotllament d’estos 
objectius. 
• Arribar a acords sobre la 
participació en programes 
d’educació en valors com: 
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-Educació per a la salut i 
educació afectiu-sexual 
-Educació per al consum 
responsable i solidari 
-Educació ambiental 
-Educació viària 

 
Millorar el coneixement de la 

pròpia comunitat. 
a) Conéixer la riquesa natural, 
geogràfica, històrica i 
cultural de la Comunitat 
Valenciana. 
 

• Establir clarament els nivells 
que s’han de treballar i exigir 
en cada cicle. 
• Establir línies 
metodològiques comuns de 
treball. 
• Arribar a acords dins dels 
cicles sobre la pràctica i 
l’avaluació. 
• Incorporar en la PGA i en les 
programacions didàctiques la 
programació d’activitats 
extraescolars i 
complementàries. 
• Acordar quin serà la 
contribución específica de cada 
àrea a la consecució dels 
objectius. 
 

Fomentar una actitud oberta a 
la diversitat natural, històrica, 
cultural i artística de la pròpia 

comunitat. 
 

Desenrotllar actituds cap a 
la conservació, respecte i 
valoració del patrimoni 
natural, històric i artístic 
i de la seua diversitat. 
 

• Establir clarament els nivells 
que s’han de treballar i exigir 
en cada cicle. 
• Establir línies 
metodològiques comuns de 
treball. 
• Arribar a acords dins dels 
cicles sobre la pràctica i 
l’avaluació. 
• Incorporar en la PGA i en les 
programacions didàctiques la 
programació d’activitats 
extraescolars i 
complementàries. 
• Acordar quin serà la 
contribución específica de cada 
àrea a la consecució dels 
objectius. 
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TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I LA COMPETÈNCIA DIGITAL  
 

Objectiu  Meta Actuacions 
Millorar l’ús de les fonts 

d’informació en tot tipus de 
suports. 

Desenrotllar habilitats de: 
• busca 
• selecció 
• organització 
• ús 
• transmissió de la informació 

 

• Establir clarament els nivells 
que s’han de treballar i exigir 
en cada cicle. 
• Establir línies 
metodològiques comuns de 
treball. 
• Arribar a acords dins dels 
cicles sobre la pràctica i la 
avaluació. 
• Establir les mesures 
d’organització i funcionament 
de la biblioteca escolar, aula 
d’informàtica i altres aules 
específiques. 
• Acordar quin serà la 
contribución específica de cada 
àrea a la consecució dels 
objectius. 

 
Millorar l’alfabetització digital. 

 
Desenrotllar habilitats de: 
• utilització bàsica de 
l’ordinador 
• maneig d’un processador de 
textos 
• la busca guiada en Internet 
 

• Establir clarament els nivells 
que s’han de treballar i exigir 
en cada cicle. 
• Establir línies 
metodològiques comuns de 
treball. 
• Arribar a acords dins dels 
cicles sobre la pràctica i la 
avaluació. 
• Establir les mesures 
d’organització i funcionament 
de la biblioteca escolar, aula 
d’informàtica i altres aules 
específiques. 
• Acordar quin serà la 
contribución específica de cada 
àrea a la consecució dels 
objectius. 
 

Desenrotllar habilitats d’ús 
segur i crític de les TICs. 

 

a) Desenrotllar la capacitat 
per a l’anàlisi crítica de la 
informació disponible en la 
xarxa. 
b) Desenrotllar habilitats de 
ocupació responsable de les 
TICs establint temps, horaris, 
etc. 
c) Alertar sobre els riscos de 
Internet com l’accés a 
continguts nocius, contacte 

• Establir clarament els nivells 
que s’han de treballar i exigir 
en cada cicle. 
• Establir línies 
metodològiques comuns de 
treball. 
• Arribar a acords dins dels 
cicles sobre la pràctica i la 
avaluació. 
• Establir les mesures 
d’organització i funcionament 
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amb estranys, estafes, pèrdua 
de privacitat, ciberbullying, 
“quedar-se enganxat”...). 
d) Desenrotllar habilitats d’ús 
segur de les TICs conscienciant 
sobre la necessitat d’utilitzar 
filtres, bloquejos, no revelar 
dades personals, etc. 
 

de la biblioteca escolar, aula 
d’informàtica i altres aules 
específiques. 
• Acordar quin serà la 
contribución específica de cada 
àrea a la consecució dels 
objectius. 
• Implicar a les famílies. 
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ELS VALORS EDUCATIUS 
 

Objectiu  Meta Actuacions 
Millorar la convivència i el 

clima escolar. 
 
 
 
 
 
 
 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Millorar l’educació en valors 
que capaciten per a la vida en 

societat. 
 

a) Desenrotllar habilitats de 
resolució de conflictes. 
b) Reforçar el principi de 
autoritat en la família i en 
l’escola. 
c) Implicar les famílies en 
el foment dels valors 
educatius. 
 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Desenrotllar la tolerància, el 
respecte i la valoració de les 
diferències, la solidaritat, 
la igualtat de sexes i la 
coresponsabilitat, millorant 
la participació en programes 
d’educació en valors: 
• Educació per a la igualtat 
• Educació per a la pau i el 
desenrotllament 

 

• Establir clarament les 
mesures d’organització i de 
funcionament del centre, de 
participació de l’alumnat, de 
règim intern i d’ús de les 
instal·lacions. 
• Desenvolupar el pla de 
convivència del centre. 
• Incorporar en el pla d’acció 
tutorial activitats de reforç de 
l’autoritat. 
• Acordar quin serà la 
contribución específica de 
cada àrea al desenrotllament 
d’estos valors. 
• Arribar a acords sobre la 
participació en programes 
d’educació en valors. 
• Desenrotllar mòduls de 
sensibilització i aprenentatge 
d’habilitats para l’atenció i 
l’autonomia en la vida diària i 
en les relacions interpersonals. 
• Incorporar en la formació 
d’Escoles de Pares i Mares la 
formación per a l’educació en 
valors i en la 
corresponsabilitat i 
l’autonomia. 

 
Desenrotllar valors individuals i 

actituds positives cap a 
l’aprenentatge. 

Desenrotllar valors com: 
• la responsabilitat 
• la perseverança 
• la flexibilitat 
• el coneixement d’un mateix 
• l’autoestima 
• la capacitat d’assumir riscos i 
aprendre dels errors 
• la tolerància a la frustració 
• la superació de creences 
limitadores com la por al 
fracàs, el bloqueig... 
• la motivació intrínseca 
• etc. 
 

• Incorporar mètodes de treball 
que estimulen i desenrotllen 
estos valors. 
• Incorporar en les 
programacions didàctiques i el 
pla d’acció tutorial 
metodologies que desenrotllen 
actituds positives cap a 
l’aprenentatge. 
• Acordar quin serà la 
contribución específica de 
cada àrea al desenrotllament 
d’estos valors. 
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REPONSABLES 
 

• Equip directiu. 
• Comissió de Coordinació Pedagògica. 
• Coordinadors de cicle. 
• Equips de cicle. 
• Tutors. 
• Professorat de Pedagogia Terapèutica. 
• Orientador escolar. 
• Professorat especialista. 
• Claustre de Professors. 
• Consell Escolar. 
• Les famílies. 
 

RECURSOS 
 

• Recursos humans.  
• Recursos materials. 
• Normativa vigent. 
• Projecte de formació en centres. 
• Assessoria externa: CEFIRE… 
• Cursos de perfeccionament.  
 
 

METODOLOGIA 
 

a) L’elaboració del pla de millora. 
 
El centre escolar, en virtut de la seua autonomia, déu dissenyar el seu propi Pla de Centre d’acord 
amb les seues necessitats i recursos, utilitzant criteris pràctics, realistes i assumits per tota la 
comunitat educativa i tenint en compte els resultats de les avaluacions internes i externes, havent 
d’arreplegar-se la concreció del mateix en la programació del centre. 
 
Concretament, es requerix una anàlisi, reflexió i posada en comú que permeten veure els aspectes 
que funcionen i els que no, analitzar les seues causes i establir compromisos de millora, i incloure’ls 
en la PGA. 
 
Exigix també una avaluació interna, en el si de la Comissió de Coordinació Pedagògica (CCP), del 
grau de compliment dels compromisos adquirits, que es reflectix posteriorment en la memòria de fi 
de curs que es remet a la Inspecció. 
 
b) La detección de les necessitats. 
 
A fi de millorar la gestió dels resultats de les avaluacions internes i externes, es proposen les 
següents estratègies que han de contribuir a seleccionar, prioritzar i contextualitzar, aquells 
objectius de millora més coincidents amb la realitat i necessitats del centre: 
• Anàlisi dels resultats de les avaluacions 
• Identificació dels punts forts i dels aspectes a millorar 
• Buscar la implicació del professorat i famílies 
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c) La formalització del pla i la seua inclusió en la PGA. 
 
Un dels aspectes amb major rellevància és la planificació com a base de la millora contínua dels 
processos que es duen a terme en el centre i l’avanç cap a l’excel·lència. Per mitjà d’una gestió 
eficaç i eficient de tots els seus recursos humans, econòmics i infraestructures, i de tots els seus 
processos. 
 
La metodologia per a la implantación del pla està composta per 4 elements que són: 
 
• Planificar les accions de millora 
• Executar la planificació planejada 
• Comprovar que els resultats planificats s’han aconseguit 
• Aprendre dels resultats obtinguts i millorar continuamente 
 
d) La formalització del pla. 
 
Una vegada establits els objectius de millora, és necessari definir per a cada un d’ells: 
• Quins grups d’interés o àmbits estan afectats per l’objectiu planificat. 
• Quins indicadors és necessari definir. 
• Què resultat s’espera (meta) per a cada un dels indicadors pres com a base el punt d’inici o 
qualsevol altre valor inicialment definit. 
 
D’altra banda, la planificació de les accions de millora comporta que es detallen: 
• Les actuacions programades per a aconseguir les metes proposades. Es deuen definir tantes 
accions com es crega necessari. 
• Identificar entre el personal del centre als responsables de cada una de les accions planificades. 
• Planificar els recursos humans, econòmics i d’infraestructura necessaris per a dur a terme les 
accions planificades. 
• Seqüenciar en el temps cada acció, identificant l’inici de la mateixa i el seu finalització. 
• Definir la periodicitat del seguiment del compliment de les accions (al menys una revisió durant 
l’execució de les mateixa). 
 
 

CALENDARI 
 

El present pla de millora es portarà a terme durant els cursos següents: 
• Curs 2010-2011 
• Curs 2011-2012 
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INDICADORS 
 

A.- AVALUACIÓ INTERNA 
 

La Comissió de Coordinació Pedagògica, realitzarà la revisió i seguiment del pla en els terminis 
establits que ha d’incloure: 
 
1. Les accions que s’han desenrotllat fins a la data de la revisió. 
2. El grau de compliment de les accions planificades i dels objectius marcats. 
3. Les desviacions detectades sobre allò que s’ha planificat, així com les causes de les mateixes. 
4. Les accions correctores que permeten assolir els objectius planificats en els temps previstos. 
 
Les conclusions d’esta anàlisi es plasmaran en la taula seguiment del pla anual, que figura en 
l’annex, i s’inclourà en la memòria de fi de curs. 
 

B.- AVALUACIÓ EXTERNA 
 

B1.- Avaluació del pla 
 

A més de les revisions periòdiques, és necessari fer una memòria final que permeta: 
1. Conéixer el grau de compliment dels objectius planificats i els resultats aconseguits per a cada 
objectiu i en cada grup d’interés. 
2. Conéixer el grau de compliment dels resultats aconseguits en cada indicador i la tendència amb 
relació al punt de partida. 
3. Identifificar els objectius de millora per a incloure’ls en el Pla del curs següent. 
 

B2.- Els efectes del pla 
 

Els efectes del pla s’avaluaran per mitjà de les proves diagnòstiques centrades en competències 
bàsiques. 
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FORMALITZACIÓ DEL PLA 
 

 
CEIP RAFAEL COMENGE 

 
Pla del curs: 
 

 
Objectius de millora Àmbits d’aplicació Meta Processos/Projectes Responsable Indicador de seguiment 
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SEGUIMENT   I   CONTROL 
 

CEIP RAFAEL COMENGE 
 

Curs: Data: 
 

META Accions previstes finalitzar o 
revisar abans de la data de 

seguiment 

SITUACIÓ 
FI: Acció finalitzada 
EP: Acció en procés 

VALORACIÓ PROPOSTES DE 
MILLORA 
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