
   

  

 

 

ACTIVITATS PALANCA OBLIGATÒRIES 

 

A501 Gestió del canvi 

 

ACTIVITAT PALANCA DISSENY DE L'ACTIVITAT PALANCA: GESTIÓ DEL CANVI 

Finalitat de l'activitat Iniciar la transformació educativa en el centre mitjançant una reflexió conjunta i consensuada de tots els agents 

educatius. 

OBJECTIUS MÍNIMS ✔ Iniciar una reflexió conjunta de centre per a establir una cultura comuna a partir de les característiques de les 

quals parteix. 

✔ Definir objectius valuosos i útils per a la comunitat educativa. 

✔ Valorar les dificultats i resistències al canvi com a oportunitats de millora. 

OBJECTIUS ÒPTIMS 

 

✔  Transformar el centre des d'una perspectiva inclusiva per a aconseguir l'èxit educatiu de tot l'alumnat. 

✔ Ser una escola eficaç. 

OBJECTIUS PROA+ 

 

g. Aconseguir i mantindre un bon clima inclusiu en el centre d'educació. 

h. Aconseguir i mantindre un bon nivell de satisfacció d'aprendre i ensenyar. 

i. Aconseguir i mantindre expectatives positives del professorat sobre tot l'alumnat. 

j. Avançar cap a una escola inclusiva i sense segregació interna en el centre. 

l. Estabilitat del professorat i formar en lideratge pedagògic i en les competències necessàries per a reduir l'abandó 

primerenc. 

n. Utilitzar els recursos de manera eficaç i eficient per a reduir l'abandó primerenc i incrementar l'èxit escolar. 

Línies estratègiques PROA+ 
E5- E3- E4 

Responsable/s Equip directiu del centre. 

Professorat i altres membres 

de la comunitat educativa 

Claustre del professorat, famílies, PAS del centre i altres agents educatius. 

Necessitats de formació Formació específica de l'equip promotor sobre el programa PROA+ i sobre lideratge pedagògic. 

Alumnat implicat Tot l'alumnat del centre serà receptor de la transformació educativa. 



   

  

 

Àrees/ àmbits d'aplicació Incidència transversal. 

Metodologia Veure descripció de l'activitat. 

Espais necessaris Espais virtuals i presencials periòdics que permeten establir vincles de confiança entre les persones integrants. Les 

reunions establides ja en el calendari com a espais de diàleg i reflexió pedagògica. 

Recursos Tecnològics: els dispositius i plataformes de contacte necessaris. 

Materials: els ordinaris dels quals disposen els centres. 

Humans: docents i assessories de la xarxa CEFIRE. 

Accions 

i temporització 

 

 

 

Accions 1T 2T 3T 

Reunions de reflexió pedagògica.    

Presa de decisions i acords.    

Avaluació de l'activitat.    



   

  

 

 

 

A502 Xarxa educativa 

 

ACTIVITAT PALANCA DISSENY DE L'ACTIVITAT PALANCA: XARXA EDUCATIVA 

Finalitat de l'activitat Optimitzar la qualitat educativa per a respondre a les demandes dels centres educatius actuals i el desenvolupament d'una 

educació compartida i de qualitat. 

OBJECTIUS MÍNIMS ✔ Establir un procés participatiu entre els centres del Programa PROA+ que implique compartir, analitzar i actualit-

zar les intervencions que es desenvolupen en el marc del programa. 

✔ Crear xarxes de centres que desenvolupen pràctiques similars o adopten projectes comuns. 

✔ Reconéixer les bones pràctiques i difusió d'experiències que garantisquen l'èxit escolar de l'alumnat. 

OBJECTIUS ÒPTIMS 

 

✔ Participar en les reunions de coordinació, formació i intercanvi entre centres. 

✔ Posar en pràctica a l'aula la forma de treball, eines, metodologia que definisca la xarxa. 

✔ Compartir material, experiències, visites, ponències, etc. 

✔ Organitzar en el centre les estructures de coordinació que la xarxa sistematitze. 

OBJECTIUS PROA+ 

 

g. Aconseguir i mantindre un bon clima inclusiu en el centre d'educació. 

h. Aconseguir i mantindre un bon nivell de satisfacció d'aprendre i ensenyar. 

i. Aconseguir i mantindre expectatives positives del professorat sobre tot l'alumnat. 

j. Avançar cap a una escola inclusiva i sense segregació interna en el centre. 

l. Estabilitat del professorat i formar en lideratge pedagògic i en les competències necessàries per a reduir l'abandó 

primerenc. 

m. Integrar en l'educació formal, no formal i informal al servei dels objectius intermedis. 

n. Utilitzar els recursos de manera eficaç i eficient per a reduir l'abandó primerenc i incrementar l'èxit escolar. 

Línies estratègiques PROA+ 
E5 - E3 - E4 

Responsable/s Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i xarxa d'assessories PROA+ dels CEFIRE. 

Professorat i altres membres 

de la comunitat educativa 

Direcció de centre i equip promotor PROA+. 

Necessitats de formació Formació específica de l'equip promotor sobre el programa PROA+. 



   

  

 

Alumnat implicat Tot l'alumnat del centre serà receptor del bon funcionament de la xarxa educativa PROA +. 

Àrees/ àmbits d'aplicació Incidència transversal. 

Metodologia Veure descripció de l'activitat. 

Espais necessaris Espais virtuals i presencials periòdics que permeten establir vincles de confiança entre les persones integrants. 

Recursos Tecnològics: els dispositius i plataformes de contacte necessaris. 

Materials: els ordinaris dels quals disposen els centres. 

Humans: docents i assessories de la Xarxa CEFIRE. 

Accions 

i temporització 

 

 

 

 

 

Accions 1T 2T 3T 

Convocar als centres del Programa PROA + a constituir la xarxa i detectar les 

necessitats de formació per a participar en la xarxa. 

   

Reunions periòdiques virtuals i/o presencials per a la formació, coordinació i seguiment 

dels centres participants. 

   

Avaluació de l'activitat.    

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

UNA ACTIVITAT PALANCA MÍNIM A TRIAR ENTRE: 

 

A230 Reforç escolar 

 

ACTIVITAT PALANCA 
DISSENY DE L'ACTIVITAT PALANCA: REFORÇ ESCOLAR 

 

Finalitat de l'activitat 

Reduir les barreres que dificulten una educació inclusiva: assegurar condicions prèvies i mínimes d'educabilitat necessàries 

per a aconseguir l'èxit educatiu de tot l'alumnat. 

Promoure la corresponsabilitat i participació activa de la família. 

OBJECTIUS MÍNIMS 

 

✔ Corresponsabilitzar a l'equip docent de l'èxit de l'activitat mitjançant la coordinació efectiva entre els responsables. 

✔ Seleccionar l'alumnat amb criteris objectius i des d'una perspectiva inclusiva. 

✔ Aconseguir el ple desenvolupament de les competències bàsiques previstes per a l'alumnat. 

✔ Planificar actuacions que garantisquen la corresponsabilitat de les famílies. 

OBJECTIUS ÒPTIMS ✔ Generar un espai de reflexió conjunta. 

OBJECTIUS PROA+ 

b. Reduir l'abandó i incrementar els graduats ESO. 

c. Incrementar els resultats escolars d'aprenentatge cognitius i socioemocionals. 

d. Reduir la repetició. 

e. Reduir l'alumnat amb dificultats per a l'aprenentatge. 

f. Reduir l'absentisme escolar i millorar les fases del procés d'aprenentatge. 

g. Aconseguir i mantindre un bon clima inclusiu en el centre d'educació. 

h. Aconseguir i mantindre un bon nivell de satisfacció d'aprendre i ensenyar. 

i. Aconseguir i mantindre expectatives positives del professorat sobre tot l'alumnat. 

j. Avançar cap a una escola inclusiva i sense segregació interna en el centre. 

Línies estratègiques 

PROA+ 

E1- E2-E4 

Responsable/s Equip directiu, professorat responsable de l'activitat palanca i equip d'orientació del centre. 

Professorat i altres 

membres de la comunitat 

educativa 

Equip docent dels grups de procedència de l'alumnat i les famílies. 



   

  

 

Necessitats de formació Formació específica del professorat PROA+. 

Alumnat implicat Alumnat vulnerable seleccionat per l'equip docent mitjançant uns criteris objectius. 

Àrees/ àmbits d'aplicació A criteri del centre educatiu. 

Metodologia Veure descripció de l'activitat. 

 

Recursos 

 

 

Tecnològics: els dispositius i plataformes requerides. 

Materials: els ordinaris dels quals disposen els centres. 

Humans: professorat PROA+. 

Accions 

i temporització 

 

 

 

 

 

 

Accions 1T 2T 3T 

Reflexió conjunta i presa de decisions.    

Selecció d'alumnat.    

Revisió, incorporació o baixa de l'alumnat.    

Reunions informatives i formatives amb les famílies.    

Coordinació, avaluació i seguiment de l'activitat.    

Memòria i decisions de canvis i/o continuïtat.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

A260 Codocència 

 

ACTIVITAT PALANCA DISSENY DE L'ACTIVITAT PALANCA: CODOCÈNCIA 

Finalitat de l'activitat  Assegurar una atenció més individualitzada a tot l'alumnat, especialment al més vulnerable mitjançant dos docents a 

l'aula. 

OBJECTIUS MÍNIMS ✔ Reduir un 50 % les repeticions de curs. 

✔ Reduir un 60 % l'absentisme. 

✔ Aconseguir que el 75 % dels docents perceben que amb la DC ha millorat la seua pràctica docent. 

✔ Aconseguir que el 75 % de l'alumnat se senta acompanyat en el seu procés d'aprenentatge. 

OBJECTIUS ÒPTIMS ✔ Reduir un 90 % les repeticions de curs. 

✔ Reduir un 90 % l'absentisme. 

✔ Aconseguir que el 90 % dels docents perceben que amb la DC ha millorat la seua pràctica docent. 

✔ Aconseguir que el 90 % de l'alumnat se senta acompanyat en el seu procés d'aprenentatge. 

OBJECTIUS PROA+ c. Incrementar els resultats escolars cognitius i socioemocionals. 

e. Reduir l'alumnat amb dificultats per a l'aprenentatge. 

g. Aconseguir i mantindre un bon clima inclusiu en el centre d'educació. 

h. Aconseguir un bon nivell de satisfacció d'aprendre i ensenyar. 

i.  Aconseguir i mantindre expectatives positives. 

j.  Avançar cap a una escola inclusiva i sense segregació interna. 

k. Aplicar estratègies i activitats palanca facilitadores dels objectius intermedis i actituds del centre. 

n. Utilitzar els recursos de manera eficaç i eficient per a reduir l'abandó primerenc i incrementar l'èxit escolar. 

o. Col·laborar en l'assegurament d'unes condicions mínimes d'educabilitat de l'alumnat. 

Línies estratègiques PROA+ E2- E4-E5. 

Responsable/s Equip directiu, professorat en DC i tutor/a d'aula. 

Professorat i altres membres 

de la comunitat educativa 

Professorat en DC, tutor/a d'aula i equip docent. 



   

  

 

Necessitats de formació Formació específica del professorat PROA+ i del professorat de l'aula ordinària. 

Alumnat implicat L'alumnat d'un grup classe. 

Àrees o àmbits on s'aplica A criteri del centre educatiu. 

Metodologia Veure descripció de l'activitat. (Es recomana utilitzar metodologies actives i treball cooperatiu). 

Recursos 

 

Tecnològics: els dispositius i plataformes digitals requerides. 

Materials: els ordinaris dels quals disposen els centres. 

Humans: professorat PROA+. 

Accions 

i temporització 

Accions 1T 2T 3T 

Formació per a docents que exerciran la DC.    

Horaris personals i de grup que contemple metodologies actives i 

inclusives per a poder realitzar la DC. 

   

Horari per a la coordinació.    

Coordinació per a arribar a acords metodològics.    

Avaluació de l'activitat.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

ALTRES ACTIVITATS PALANCA VOLUNTÀRIES: 

 

A101 Avaluació de barreres 

 

ACTIVITAT PALANCA DISSENY DE L'ACTIVITAT PALANCA: AVALUACIÓ DE BARRERES 

Finalitat de l'activitat Establir un procediment general que els centres incorporen en els seus documents programàtics i en la seua dinàmica de treball 

que permeta detectar barreres a la presència, participació i aprenentatge presents en els diferents moments, llocs i maneres del 

procés d'ensenyament aprenentatge. 

OBJECTIUS MÍNIMS ✔ Implementar en el centre un procediment de treball que facilite la detecció de barreres a la presència, participació i 

aprenentatge a nivell d'entorn, centre, aula i alumnat. 

✔ Sensibilitzar i formar al professorat en la detecció de barreres. 

✔ Disminuir l'existència de barreres a la presència, participació i aprenentatge en el centre educatiu. 

OBJECTIUS ÒPTIMS ✔ Consolidar un procés de treball col·laboratiu sistematitzat per a la detecció de barreres a la presència, participació i 

aprenentatge presents en els diferents moments, llocs i maneres del procés d'ensenyament-aprenentatge. 

OBJECTIUS PROA+ c. Incrementar els resultats escolars cognitius i socioemocionals. 

e. Reduir l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge. 

g. Aconseguir i mantindre un bon clima en el centre educatiu. 

i. Aconseguir i mantindre expectatives positives del professorat sobre tot l'alumnat. 

j. Avançar cap a una escola inclusiva i sense segregació interna en el centre. 

l. Formar en lideratge pedagògic i en les competències necessàries per a reduir l'abandó primerenc. 

o. Col·laborar a assegurar unes condicions mínimes d'educabilitat. 

Línies estratègiques 

PROA+ 

E1, E3 i E5 

Responsable/s Equip directiu, Equip d’Orientació i Recolzament, Grups Motors 

Professorat i altres 

membres de la comunitat 

educativa 

Equip docent, tutor, alumnat, famílies, entitats externes, assessors de l'administració, servei d'inspecció d'educació. 

Necessitats de formació Sessió informativa al professorat sobre avaluació de la inclusió, eines per a utilitzar, procediments establits. 

Sessió formativa als equips directius. Sessió formativa a les famílies. 

Alumnat implicat Tot l'alumnat serà el destinatari de l'activitat del centre i la resta dels agents presents en els diferents entorns d'aprenentatge. 



   

  

 

Àrees o àmbits on 

s'aplica 

La detecció de barreres se centrarà en tots els contextos escolars i en els diferents moments i maneres del procés d'ensenyament- 

aprenentatge. 

Per a la detecció dels diferents tipus de barreres que puguen ser presents: Barreres físiques. Barreres a la percepció i a 

l'accessibilitat cognitiva. Barreres a la comunicació. Barreres a la presència i participació. Barreres emocionals. Barreres socials. 

Barreres didàctiques 

Metodologia Procés de preparació i planificació 

1r Formació i sensibilització prèvia al claustre i la comunitat educativa. 

2n Presentació de l'activitat palanca al Claustre i Consell Escolar per a la seua aprovació i inclusió en documents programàtics. 

3r Constitució de comissions de treball. Assignació d'àmbits de detecció i indicadors d'avaluació a cada comissió de treball. 

4t Determinació d'eines, selecció i adaptació de procediment i indicadors de valoració. 

Procés d'actuació i reflexió 

5é Fase de recollida d'informació. 

6é Fase d'anàlisi individual i grupal per part dels integrants de les comissions de treball. 

Procés de consens i comunicació 

7é Establiment de proposta de plans de millora consensuats al claustre: fases de consens. 

Procés d'execució 

8é Execució del pla d'eliminació de barreres. 

Procés de seguiment i avaluació. 

9a Nova revisió dels àmbits i tipologies de barreres detectades. 

Recursos Instruments i escales d'avaluació de la inclusió educativa: INDEX, Termòmetre de la inclusió, ACADI, Guia REINE, Guia per 

a la reflexió i valoració de pràctiques inclusives (Marchesi et al., 2009), Guia INTER, Qüestionaris Qualitat i Atenció a la 

Diversitat (Muñoz Cantero, Casar i Abalde, 2007; Muñoz Cantero, Casar, Espiñeira, Ríos i Rebollo, 2009). 

Llistats d'indicadors pertanyents a cada instrument per àrees o àmbits que avaluar. 

Qüestionari per a docents; qüestionari per a especialistes; entrevista per a directius; fitxa d'informació escolar; llista de revisió 

mèdica de la infraestructura; entrevistes grupals per a l’alumnat; entrevistes grupals per a pares i mares, i pautes d'anàlisi 

documental per als diferents documents programàtics. 

Per a l’alumnat: qüestionaris, llista de revisió mèdica de la infraestructura; entrevistes grupals per a l’alumnat. 

Instruments per a la detecció precoç de dificultats d'aprenentatge. 

Accions 

i temporització 

 

 

 

 

Accions 1T 2T 3T 

Presentació de l’activitat palanca al Claustre i Consell Escolar per a la seua aprovació.    

Formació i sensibilització prèvia del claustre i la comunitat educativa.    

Constitució de comissions de treball. Assignació d’àmbits de detecció.    

Determinació d'eines i adaptació de procediment i indicadors de valoració.    

Fase de recollida d'informació.    



   

  

 

 

 

Fase d'anàlisi individual i grupal per part dels integrants de les comissions de treball.    

Establiment de proposta pla de millora consensuat al claustre: fases de consens.    

Execució del pla d'eliminació de barreres.    

Nova revisió dels àmbits i tipologies de barreres detectades.    

 

 

  



   

  

 

 

A103 Famílies a l’escola 

 

ACTIVITAT PALANCA DISSENY DE L'ACTIVITAT PALANCA: FAMÍLIES A l'ESCOLA 

Finalitat de l'activitat Aconseguir una presència habitual de les famílies en la dinàmica escolar del centre, per a millorar l'adherència de l'alumnat al 

sistema educatiu, així com les expectatives que tenen respecte al futur acadèmic (i professional) de les seues filles i fills. 

OBJECTIUS MÍNIMS ✔ Incrementar la presència de famílies en el centre educatiu. 

✔ Aconseguir participació familiar en les activitats escolars i extraescolars propostes. 

OBJECTIUS ÒPTIMS ✔ Aconseguir una AFA (Associació de Familiars d'Alumnat) activa i propositiva. 

✔ Optimitzar els processos de transició d'etapa, assegurant el passe a Secundària de tot l'alumnat. 

✔ Millorar significativament de l'adherència escolar de tot l'alumnat. 

OBJECTIUS PROA+       o. Col·laborar en l'assegurament d'unes condicions mínimes d'educabilitat en l'alumnat. 

Línies estratègiques 

PROA+ 

E1 

Responsable/s Direcció i coordinació d'igualtat i convivència 

Professorat i altres 

membres de la comunitat 

educativa 

Claustre (especialment les tutories), personal tècnic del projecte Kumpania (o altres agents socials de l'entorn), personal tècnic 

d’absentisme municipal, pediatre del centre d'atenció primària... 

Necessitats de formació Codocència i coavaluació 

Metodologies actives: APS, ABP, classe inversa (flipped classroom)… 

Alumnat implicat Esperem arribar a tot l'alumnat del centre, encara que sabem que no és realista. Al llarg del curs anirem convidant totes les 

famílies a activitats puntuals, esporàdicament, i a algunes famílies en concret, de forma més puntual i personalitzada. 

Àrees o àmbits on 

s'aplica 

Especialment en les àrees instrumentals, però de forma més puntual en els projectes a desenvolupar en els diferents àmbits. 

Metodologia Activa, participativa i basada en el diàleg. Necessitem les famílies, i els ho farem saber. Treballem en el barri i per al barri. 

Volem que el nostre centre siga completament permeable a l'entorn, amb la qual cosa ens hem de mostrar receptives a 

qualsevol aportació, suggeriment o crítica. El diàleg igualitari es fa imprescindible. 

Recursos Tot el claustre ha d'adquirir el compromís, des de les seues programacions i des de les seues tutories, d'incorporar famílies a la 

dinàmica escolar. A més, la direcció contactarà amb la resta de les agents i portarà el registre d'entrades i activitats que 

realitzen les famílies en el centre. 



   

  

 

Per a motivar, especialment, la participació de famílies gitanes, posarem en marxa les UD d'història i cultura del poble gitano 

(disponible en: https://ceice.gva.es/es/web/inclusioeducativa/reico-poble-gitano/ ) per a Infantil, 2n i 5é de Primària. 

Accions 

i temporització 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accions 1T 2T 3T 

Introduir full de disponibilitat en el sobre de matrícula, i explicar la necessitat de col·laboració familiar 

per al desenvolupament del curs. 

   

Reunió inicial amb claustre i famílies voluntàries, primera quinzena de setembre.    

Recollir propostes d'activitats de l'interés de les famílies.    

Incorporar suports familiars en les activitats quan es planteja la programació d'aula.    

Elaborar rúbriques de coavaluació per a les activitats que desenvolupen les famílies.    

Plantejar una programació d'extraescolars oberta per a la resta del curs (a mitjan octubre).    

Avaluació i propostes de millora de la col·laboració familiar, en finalitzar cada trimestre.    

Implementar APS amb altres agents que treballen en el barri, juntament amb famílies voluntàries.    

Implementar, com a mínim un projecte per àmbit/curs/trimestre, amb la col·laboració de les famílies.    

Organitzar berenars/tertúlies dialògiques sobre qüestions que afecten o preocupen les famílies, de manera 

mensual. 

   

Col·laborar (famílies i docents) amb el monitor despertador (de l’ajuntament), per a acompanyar 

l'alumnat que no s'ha incorporat a la primera hora al centre educatiu. 

   

Convidar, almenys dues famílies, a cada sessió d'avaluació escolar, per a abordar els temes genèrics de 

desenvolupament del trimestre en cada aula. 

   

Avaluació final de curs, de manera assembleària, amb aquelles famílies que han participat de manera 

habitual. Agraïment públic per part de la direcció del centre. 

   

 

 

  

https://ceice.gva.es/es/web/inclusioeducativa/reico-poble-gitano/


   

  

 

 

 

A201 Pla d’absentisme 

 

ACTIVITAT PALANCA DISSENY DE L'ACTIVITAT PALANCA: PLA D’ABSENTISME 

Finalitat de l'activitat Garantir l'assistència regular de l'alumnat als centres educatius, en les etapes d'escolarització obligatòria, així com amb caràcter 

preventiu, en el segon cicle d'Educació Infantil en centres sostinguts amb fons públics, aplicant el protocol d'actuació davant 

situacions d'absentisme escolar. 

OBJECTIUS MÍNIMS 

 
✔ Previndre actituds absentistes i conscienciar sobre el seu impacte. 

✔ Contribuir al control efectiu de l'assistència a classe de tot l'alumnat. 

✔ Implicar les famílies en el seguiment de la formació dels seus fills/es i especialment de l'assistència regular a les activitats 

del centre educatiu. 

✔ Realitzar una ràpida detecció de l'absentisme escolar en el període d'escolarització obligatòria a fi de previndre possibles 

situacions d'abandó i de fracàs escolar. 

✔ Realitzar el seguiment de l'alumnat amb el risc d'absentisme degut a la seua problemàtica personal, familiar i/o social i 

especialment en famílies perceptores de prestació econòmica de renda mínima d'inserció. 

✔ Establir procediments de col·laboració i coordinació interinstitucional en les actuacions per a detectar, previndre o in-

tervindre en l'absentisme escolar, a través del pla d'actuació anual. 

OBJECTIUS ÒPTIMS ✔ Establir un procediment comú de seguiment de l'absentisme escolar, que permeta el seguiment de la seua incidència de 

manera diacrònica. 

OBJECTIUS PROA+ a. Incrementar l’alumnat graduat post ESO. 

b. Reduir l'abandó primerenc. 

c. Incrementar els resultats escolars cognitius i socioemocionals. 

d. Reduir el nombre d'alumnat que repeteix curs. 

e. Reduir el nombre d'alumnat que presenta dificultats per a l'aprenentatge. 

f. Reduir l'absentisme escolar millorant el procés d'aprenentatge. 

g. Aconseguir i mantindre un bon clima inclusiu en el centre d'educació. 

Línies estratègiques 

PROA+ 

E1, E2, E3 i E5 

Responsable/s Equip directiu i docents. 

http://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/protocols#absentisme
http://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/protocols#absentisme


   

  

 

Professorat i altres 

membres de la comunitat 

educativa 

Tutors i professors de cada grup. Equips directius. Professors tècnics de serveis a la comunitat. Orientació educativa. Inspecció 

educativa. Policia municipal, en el seu cas. Serveis socials municipals. Entitats socials. Altres. 

Necessitats de formació Formació que englobe: orientació acadèmica i professional, competències socials i emocionals, legislació, uns altres. 

Alumnat implicat Alumnat absentista: prevenció en etapes no obligatòries; prevenció i control en etapes obligatòries i seguiment en etapes 

postobligatòries. 

Àrees o àmbits on 

s'aplica 

No procedeix la seua aplicació en una àrea/àmbit concret, sinó que per la seua naturalesa s'ha d'abordar transversalment, 

treballant estratègies, rutines i habilitats encaminades a consolidar competències per a l'aprenentatge. 

Metodologia A través de la definició d'un programa marc general que reculla pautes d'actuació generals per a la prevenció i control.. 

Recursos Recursos humans per a desenvolupar les activitats que es dissenyen. 

Recursos tecnològics que permeten obtindre, recollir i explotar dades a nivell de centre i d'Administració. 

En el cas dels alumnes i alumnes en desavantatge social es podrà arbitrar la manera de facilitar els recursos materials necessaris 

per al desenvolupament de l'activitat. 

Accions 

i temporització 

 

 

Accions 1T 2T 3T 

Disseny d'un programa marc estatal de prevenció i control de l'absentisme.     

Desenvolupament del programa marc autonòmic i municipal.      

Aplicació del programa marc en cada centre educatiu.     

 

 

  



   

  

 

 

A203 Tutoria individualitzada 

 

ACTIVITAT PALANCA DISSENY DE L'ACTIVITAT PALANCA: TUTORIA INDIVIDUALITZA 

Finalitat de l'activitat Assegurar les condicions d'educabilitat, la satisfacció en el procés d'aprenentatge i el bon clima a través d'una atenció 

individualitzada centrada en els aspectes socioemocionals. 

OBJECTIUS MÍNIMS 

 
✔ Elaborar en els centres un pla d'atenció personalitzada de l'alumnat mitjançant la figura de tutoria individualitzada. 

✔ Disposar dels recursos humans mínims i horaris necessaris per a cobrir totes les necessitats detectades. 

✔ Procurar que els estudiants se senten acompanyats i estiguen satisfets del seu procés educatiu. 

✔ Incrementar el rendiment escolar de l'alumnat en disminuir les incidències d'absentisme. 

OBJECTIUS ÒPTIMS ✔ Consolidar el model de doble tutoria en els centres d'educació. 

✔ Potenciar l'autoconcepte de l'alumnat del centre. 

OBJECTIUS PROA+ a. Incrementar l’alumnat graduat post ESO. 

b. Reduir l'abandó primerenc. 

c. Incrementar els resultats escolars cognitius i socioemocionals. 

d. Reduir el nombre d'alumnat que repeteix curs. 

e. Reduir el nombre d'alumnat que presenta dificultats per a l'aprenentatge. 

f. Reduir l'absentisme escolar millorant el procés d'aprenentatge. 

g. Aconseguir i mantindre un bon clima inclusiu en el centre d'educació. 

Línies estratègiques 

PROA+ 

E1- E2- E3 

Responsable/s Equip directiu, equip d'orientació i tutors/ores. 

Professorat i altres 

membres de la comunitat 

educativa 

Els tutors/ores individuals, tutor/a d'aula, equip docent i famílies. 

Necessitats de formació Formació del professorat implicat en competències socials i emocionals, en el desenvolupament d'habilitats cognitives i en la 

resolució de conflictes. Formació en orientació laboral i professional. 

Alumnat implicat Alumnat vulnerable del centre. 

Àrees o àmbits on 

s'aplica 

Incidència transversal. 



   

  

 

Metodologia Veure descripció de l'activitat. 

Recursos Humans: coordinador/a de l'activitat palanca, alumnat participant, tutor/a d'aula, departament d'orientació i equip directiu. 

Materials: els ordinaris dels quals disposen els centres. 

Organitzatius: fitxes de registre i seguiment i rúbrica d'avaluació. 

Accions 

i temporització 

 

 

 

 

 

 

Accions 1T 2T 3T 

Formació per als docents que exerciran la tutoria individualitzada.     

Horaris personals que contemplen els temps necessaris per a l'acompliment de la tutoria.      

Reunions d'orientació, direcció i tutors/ores de grup per a assignar tutories a l'alumnat que el requerisca.     

Redacció i signatura dels acords pedagògics amb les famílies.     

Trobades entre tutors/ores i alumnat per a la revisió dels acords pedagògics.    

Avaluació de l'activitat      

 

 

  



   

  

 

 

A204 Tutoria entre iguals 

 

ACTIVITAT PALANCA DISSENY DE L'ACTIVITAT PALANCA: TUTORIA ENTRE IGUALS 

Finalitat de l'activitat Acompanyar i realitzar un seguiment personalitzat per a la formació de l'alumnat més vulnerable. 

OBJECTIUS MÍNIMS 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS ÒPTIMS 

 

✔ Contribuir a una bona adaptació personal, social i escolar de l'alumnat tutelat creant un clima de con-

fiança mútua entre aquest i l'alumne tutor. 

✔ Mediar de manera eficaç els possibles conflictes, canalitzar les dificultats i buscar solucions eficaces. 

✔ Empoderar l'alumnat més vulnerable. 

✔ Incrementar el percentatge d'alumnat que aconsegueix les competències clau. 

✔ Millorar la competència emocional i les habilitats d'interacció social de l'alumnat per a aconseguir una 

major integració socioeducativa. 

✔ Implicar l'alumnat en la creació d'un clima inclusiu en el centre per a millorar la convivència. 

✔ Facilitar la integració de l'alumnat de nova incorporació al centre. 

✔ Afavorir l'èxit educatiu de tot el nostre alumnat. 

✔ Desenvolupar la intel·ligència emocional i les habilitats d'escolta activa. 

✔ Previndre l'assetjament escolar i propiciar el benestar de tota la comunitat educativa. 

OBJECTIUS PROA+ a. Incrementar l’alumnat graduat post ESO. 

b. Reduir l'abandó primerenc. 

c. Incrementar els resultats escolars cognitius i socioemocionals. 

d. Reduir el nombre d'alumnat que repeteix curs. 

e. Reduir el nombre d'alumnat que presenta dificultats per a l'aprenentatge. 

f. Reduir l'absentisme escolar millorant el procés d'aprenentatge. 

LÍNIES 

ESTRATÈGIQUES 

PROA+ 

E1- E2- E4 

Responsable/s L'equip directiu, el Departament d'Orientació Escolar, el tutor/a d'aula i l'alumnat que tutoritza. 



   

  

 

Professorat i altres 

membres de la comunitat 

educativa 

Equip docent de cada grup tutoritzat i famílies. 

Necessitats de formació Sessions de formació amb el professorat tutor, les famílies i l'alumnat tutoritzat. 

Alumnat implicat Alumnat vulnerable i alumnat format per a desenvolupar el rol de tutor/a. 

Àrees o àmbits on s'aplica Activitat transversal 

Metodologia Veure descripció de l'activitat. 

Recursos Humans: coordinador/a de l'activitat palanca, alumnat participant, tutor/a d'aula, departament d'orientació i 

equip directiu. 

Materials: els ordinaris dels quals disposen els centres. 

Organitzatius: fitxes de registre i seguiment i rúbrica d'avaluació. 

Accions 

i temporització 

 

 

 

 

 

 

Accions 1T 2T 3T 

Sensibilització i informació: presentació de l'activitat palanca.    

Aprovació del projecte per part del claustre i/o consell escolar.    

Formació del professorat, alumnat i famílies.    

Desenvolupament de l'activitat palanca: assignació de les 

parelles. 

   

Avaluació de l'activitat palanca.    

Memòria i propostes de millora.    

 

 

  



   

  

 

 

A208 Millora de la competència digital amb la família 

 

ACTIVITAT PALANCA DISSENY DE L'ACTIVITAT PALANCA: MILLORA DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL AMB LA FAMÍLIA 

Finalitat de l'activitat A través de l'activitat palanca es pretén millorar les destreses vinculades a la competència digital de l'alumnat del centre. A més, 

les estratègies vinculades a la participació de les famílies permetran incrementar les relacions de corresponsabilitat família-

equip docent en el procés d'aprenentatge de l'alumnat, la qual cosa revertirà positivament en el rendiment del nostre alumnat, 

així com en el clima de convivència general del centre. El nostre programa pretén que: 

Totes les famílies de l'alumnat, almenys, d'educació primària, disposen d'un ordinador o dispositiu a casa (encara que no siga 

de manera permanent). 

Totes les famílies dels grups participen en l'aula en activitats d'ensenyament-aprenentatge. 

Totes les famílies de l'alumnat aprenguen a accedir a les plataformes, web, establides en el pla digital del centre. 

Tot l'alumnat faça tasques en línia a casa amb la col·laboració dels seus pares i mares. 

Tot l'alumnat i les famílies facen un ús adequat del dispositiu que se'ls preste. 

L'alumnat utilitza de manera autònoma l'ordinador, segons el seu nivell d'aprenentatge. 

OBJECTIUS MÍNIMS 

 
✔ Desenvolupar les accions derivades de l'activitat formativa i de participació a l'aula segons el que es preveu. 

✔ Participació significativa de les famílies en les activitats derivades d'aquesta activitat palanca (reunions informatives, 

formacions en període extraescolar, participació en tasques d'aula amb els seus fills i filles). 

✔ Evidenciar l'increment de l'ús dels continguts i funcions de la web del centre, així com de plataformes educatives de 

comunicació, per part de les famílies. 

OBJECTIUS ÒPTIMS ✔ Potenciar la corresponsabilitat família-equip docent en el procés d'aprenentatge de l'alumnat, i es  mostrarà una actitud 

activa en el grup classe: fent propostes, intervenint en el desenvolupament de tasques… 

✔ Incrementar els nivells de competència digital de l'alumnat en el desenvolupament dels aprenentatges escolars. 

✔ Generar un clima de confiança que permeta la consecució dels objectius de l'activitat palanca. 

✔ Generalitzar l'ús dels recursos digitals treballats, especialment els que permeten la connexió escola-famílies, per part 

de les famílies participants. 

OBJECTIUS PROA+ c. Incrementar els resultats escolars cognitius i socioemocionals. 

f. Millorar les fases del procés d'aprenentatge. 

i. Aconseguir i mantindre expectatives positives del professorat sobre tot l'alumnat. 

j. Avançar cap a una escola inclusiva i sense segregació interna en el centre. 

k. Aplicar estratègies i activitats palanca facilitadores dels objectius intermedis i actituds del centre. 

      n. Utilitzar els recursos de manera eficaç i eficient per a reduir l'abandó primerenc i incrementar l'èxit escolar. 



   

  

 

o. Col·laborar en l'assegurament d'unes condicions mínimes d'educabilitat en l'alumnat. 

 

Línies estratègiques 

PROA+ 

E2- E 1– E4 

 Responsable/s Els principals responsables del disseny i seguiment de l'activitat són la direcció d'estudis al costat del coordinador/a TIC i 

coordinadors/ores de nivell. 

Els responsables d'execució de l'activitat són el personal addicional i l'equip docent. 

Professorat i altres 

membres de la comunitat 

educativa 

Equip docent. 

Personal addicional associat al desenvolupament de les activitats palanca de PROA +. 

Necessitats de formació Monitors/ores/ professorat en període extraescolar: 

•Formació en competència digital a famílies: coneixement d'eines digitals bàsiques per a la utilització de les 

TIC, programes bàsics, plataformes educatives, etc. 

•Formació en competència digital a alumnat: coneixement dels aprenentatges curriculars de les diferents àrees associat al 

desenvolupament d'aquesta competència; coneixement de programes i maquinaris educatius per al desenvolupament de les 

tasques d'aprenentatge. 

• Equips docents: domini de metodologies afavoridores de la competència digital des d'una perspectiva inclusiva; 

coneixement de programes i maquinaris educatius per al desenvolupament de tasques d'aprenentatge; destreses socioafectives 

i de mediació per a aconseguir captar l'interés familiar cap al procés d'aprenentatge de l'alumnat. 

Alumnat implicat Alumnat d'Educació Primària. 

Àrees o àmbits on 

s'aplica 

Àrees impartides des de les tutories (Llengua Castellana/Valenciana, Matemàtiques, Ciències de la Naturalesa i Ciències 

Socials). 

Metodologia L'estratègia que desenvoluparem per a la implementació de l'activitat es basarà en l'organització d'un pla que combine 

actuacions tant en horari extraescolar com escolar, i en el qual participaran famílies, alumnat i professorat. 

Durant l'horari extraescolar s'implementaran programes de competència digital per al treball conjunt de famílies i alumnat. En 

ells: 

se'ls dotarà de l'ús d'eines digitals bàsiques (ús d'ordinadors, tauletes, dispositius mòbils, aplicacions, programes, etc.) 

Es desenvoluparan situacions d'aprenentatge senzilles, en les quals podran participar de manera conjunta pares i mares amb 

els seus fills/es. 

Amb aquestes es posaran en funcionament les destreses bàsiques en l'ús de les TIC i les TAC, recollides en el currículum 

d'Educació Primària. 



   

  

 

Durant l'horari escolar, s'organitzaran sessions de participació de les famílies a l'aula, en les quals d'una banda es pretén 

acostar a pares i mares cap a com usen els seus fills/es les eines tecnològiques en classe per a donar suport al procés 

d'aprenentatge, de quina forma han de col·laborar amb l'escola en el seguiment d'ús d'aquestes eines i com poden ajudar 

l’alumnat. 

La línia metodològica en la qual se sustentaran les activitats proposades des d'aquesta activitat palanca es caracteritzarà per 

ser: 

• Dialògica, ja que les situacions d'aprenentatge plantejades fomentaran les interaccions entre les persones a través del diàleg 

com a element clau per a l'assentament dels objectius plantejats. 

• Cooperativa, ja que treballarem grupalment en pro de metes comunes i beneficioses per a tots els participants de l’activitat. 

• Connectivista, fomentaran situacions en les quals es proporcionarà eines col·laboratives que permeten connectar els 

aprenentatges amb altres situacions més enllà de les tractades en classe, i es buscaran l'aprenentatge significatiu i funcional. 

Recursos Humans: professorat i personal addicional per a executar el programa. 

Materials: materials tecnològics de què disposa el centre, tauletes cedides a les famílies. 

Accions 

i temporització 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accions 1T 2T 3T 

Detectem necessitats d'ordinadors i nivell de competència en el seu ús per part dels pares i mares. Què 

saben fer bé, què saben fer regular, què desconeixen. 

   

Detectem el nivell de competència digital de l'alumnat, quant a estratègies d'ús, seguretat i processos per 

a enfrontar-se a les tasques en línia. 

   

Dissenyem el pla de treball amb les famílies i l'alumnat.    

Reunions informatives de tutoria. Presentació del pla de treball.    

Sessions extraescolars de formació en competència digital compartida: alumnat-famílies per a: 

L'aprenentatge de l'ús bàsic de l'ordenador/programes per part de les famílies. 

L'aprenentatge de l'ús de plataformes educatives i web del centre per a les famílies i per a l'alumnat. 

El tractament d'aspectes vinculats a la seguretat, normes d'ús (accés a internet), prevenció del 

ciberassetjament, etc. 

Estratègies de com ajudar a les seues filles i fills en les tasques de classe. 

   

Visionat de la capacitat de l'alumnat en l'ús dels ordinadors. Com els seus fills els poden ensenyar.    

Reunions informatives sobre com les famílies poden ajudar a l'aprenentatge de les seues filles i fills. 

Treballant junts. 

   

Observem en classe, com el professorat ajuda l'alumnat  a aprendre. I com les xiquetes i xiquets s'ajuden 

entre sí (d'igual edat i diferent edat). Aprenem a ajudar les nostres filles i fills en el seu aprenentatge. 

   



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ens comprometem a participar com a ajudants en una activitat de classe.    

Ens comprometem a participar activament en l'aprenentatge en línia de les nostres filles i fills.    

Busquem aliats a casa per a l'aprenentatge de les nostres filles i fills (germans/es majors, altres familiars 

que participen en les activitats en línia). Transmetem les estratègies d'ajuda apreses. 

   

Ens reunim per a constatar què hem aprés com a mares, pares i què han aprés les nostres filles i fills.    

Analitzem què hem aprés com a alumnat, què han aprés les nostres famílies i com ens han ajudat a 

aprendre. 

   

Analitzem quines repercussions ha tingut el programa en la corresponsabilitat de les famílies en el procés 

d’aprenentatge de les seues filles i fills, així com l'impacte en la competència digital del nostre alumnat. 

   

 

 

  



   

  

 

 

A231 Activitats d’activació de la biblioteca escolar 

 

ACTIVITAT PALANCA DISSENY DE L'ACTIVITAT PALANCA: ACTIVITATS D’ACTIVACIÓ DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

Finalitat de l'activitat Iniciar i potenciar activitats d’activació per a les biblioteques escolars de centre. 

OBJECTIUS MÍNIMS 

 
✔ Afavorir que la biblioteca escolar siga un espai educatiu, versàtil i flexible. 

✔  Incentivar l'ús de les biblioteques escolars per part de les comunitats educatives, de manera que aprofiten els es-

pais, recursos i serveis per a la vivència dels valors de ciutadania i per a la construcció del coneixement individual i 

compartit. 

OBJECTIUS ÒPTIMS ✔ Estimular un procediment d’obertura de la biblioteca escolar als membres de la comunitat educativa: alumnat, 

professorat i famílies, especialment en aquells municipis on no es dispose d’un servei de lectura pública. 

✔ Facilitar que el centre puga proveir, completar o actualitzar els fons bibliogràfics de la seua biblioteca escolar i de 

les seues biblioteques d’aula. 

✔ Donar suport a la implementació dels objectius previstos en el pla de lectura del centre educatiu. 

OBJECTIUS PROA+ c) Incrementar els resultats escolars d'aprenentatges cognitius i socioemocionals. 

e) Reduir el nombre d'alumnes que presenta dificultats per a l'aprenentatge. 

f) Reduir l'absentisme escolar, millorant les fases del procés d'aprenentatge. 

g) Aconseguir i mantindre un bon clima inclusiu en el centre. 

h) Aconseguir i mantindre un bon nivell de satisfacció en el procés d'ensenyament/aprenentatge. 

i) Aconseguir i mantindre expectatives positives del professorat sobre tot l'alumnat. 

j) Avançar cap a una escola inclusiva i sense segregació interna en el centre. 

k) Aplicar estratègies i activitats palanca facilitadores dels objectius intermedis i d'actituds en el centre. 

n) Utilitzar els recursos disponibles per a la consecució dels objectius del programa de manera eficient i eficaç. 

o) Col·laborar en l'assegurament d'unes adequades condicions d'educabilitat per a tot l'alumnat. 

p) Contribuir a reduir la segregació en els centres educatius. 

Línies estratègiques PROA+ E2 

Responsable/s Equip directiu de centre. 

Professorat i altres 

membres de la comunitat 

educativa 

Equip docent. 

Personal addicional associat al desenvolupament de les activitats palanca de PROA +. 



   

  

 

Necessitats de formació Formació específica de l’equip docent encarregat de la biblioteca de centre en cursos del Cefire i d’altres relacionats amb 

la tasca a desenvolupar. 

Alumnat implicat Alumnat d'Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat 

Àrees o àmbits on s'aplica Incidència transversal 

Metodologia Es recomana utilitzar metodologies actives i de treball cooperatiu 

Recursos Humans: professorat i personal del centre 

Materials: materials dels quals disposen al centre i d’altres que es necessiten comprar (fons bibliogràfic, prestatgeries, 

lector codi de barres i d’altres). 

Accions 

i temporització 

 

 

 

 

 

 

Accions 1T 2T 3T 

Reunions d’inici de l’activitat: creació de la xarxa de treball    

Reunions d’inici de l’activitat: detecció de les necessitats (objectius)    

Formació i coordinació de la xarxa de treball (equip directiu, professorat, coordinadors/ores, 

tutors/ores, etc.) 

   

Jornades de difusió, sensibilització i informació al claustre, consell escolar i alumnat de l’activitat 

palanca 

   

Realització d’activitats proposades i concreció de noves tasques a la biblioteca del centre    

Avaluació de l’activitat    

 

 



   

  

 

 

 

A232 Activitats de reforç de la comprensió lectora 

 

ACTIVITAT PALANCA DISSENY DE L'ACTIVITAT PALANCA: ACTIVITATS DE REFORÇ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 

Finalitat de l'activitat Potenciar i optimitzar activitats de reforç de la comprensió lectora als centres educatius 

OBJECTIUS MÍNIMS 

 
✔ Contribuir a la construcció de la societat lectora, oferint oportunitats per a experiències lectores de qualitat entre els 

diferents sectors de la comunitat educativa. 

✔ Donar suport a la implementació dels objectius previstos en el pla de lectura del centre educatiu. 

OBJECTIUS ÒPTIMS ✔ Facilitar l’execució de pràctiques i activitats de foment de la lectura 

OBJECTIUS PROA+ a) Millorar els resultats d’escolarització generals i reduir les taxes d’alumnat sense titulació al finalitzar l’educació bàsica. 

b) Reduir l’abandonament escolar primerenc. 

c) Incrementar els resultats escolars d'aprenentatges cognitius i socioemocionals. 

d) Reduir el nombre d'alumnes que repeteixen curs. 

e) Reduir el nombre d'alumnes que presenta dificultats per a l'aprenentatge. 

f) Reduir l'absentisme escolar, millorant les fases del procés d'aprenentatge. 

g) Aconseguir i mantindre un bon clima inclusiu en el centre. 

h) Aconseguir i mantindre un bon nivell de satisfacció en el procés d'ensenyament/aprenentatge. 

l) Formar a l’equip docent i professional en lideratge pedagògic i en les competències necessàries per a reduir l'abandó escolar 

primerenc i aconseguir els objectius del programa. 

n) Utilitzar els recursos disponibles per a la consecució dels objectius del programa de manera eficient i eficaç. 

o) Col·laborar en l'assegurament d'unes adequades condicions d'educabilitat per a tot l'alumnat. 

 

 

Línies estratègiques 

PROA+ 

E2 

 Responsable/s Equip directiu. 

Professorat i altres 

membres de la comunitat 

educativa 

Equip docent. 

Coordinadors/ores d’etapa i tutors/ores. 

Personal addicional associat al desenvolupament de les activitats palanca de PROA +. 

Necessitats de formació Formació específica de l’equip docent encarregat de la biblioteca de centre en cursos del Cefire i d’altres relacionats amb la 

tasca a desenvolupar. 



   

  

 

Alumnat implicat Alumnat d'Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. 

Àrees o àmbits on 

s'aplica 

Incidència transversal. 

Metodologia Es recomana utilitzar metodologies actives i de treball cooperatiu. 

Recursos Humans: professorat i personal del centre 

Materials: materials dels quals disposen al centre i d’altres que es necessiten comprar (fons bibliogràfic, prestatgeries, lector 

codi de barres i d’altres). 

Accions 

i temporització 

 

 

 

 

 

 

Accions 1T 2T 3T 

Reunions d’inici de l’activitat: creació de la xarxa de treball.    

Reunions d’inici de l’activitat: detecció de les necessitats (objectius).    

Formació i coordinació de la xarxa de treball (equip directiu, professorat, coordinadors/ores, tutors/ores, 

etc.) 

   

Jornades de difusió, sensibilització i informació al claustre, consell escolar i alumnat de l’activitat 

palanca 

   

Realització d’activitats proposades i concreció de noves tasques de reforç de la comprensió lectora    

Avaluació de l’activitat    

 

 



   

  

 

 

 

A233 Dinamització de biblioteques escolars 

 

ACTIVITAT PALANCA DISSENY DE L'ACTIVITAT PALANCA: DINAMITZACIÓ DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS 

Finalitat de l'activitat Garantir la dinamització de biblioteques escolars 

OBJECTIUS MÍNIMS 

 
✔ Incentivar l'ús de les biblioteques escolars per part de les comunitats educatives, de manera que aprofiten els espais, 

recursos i serveis per a la vivència dels valors de ciutadania i per a la construcció del coneixement individual i compar-

tit. 

✔ Donar suport a la implementació dels objectius previstos en el pla de lectura del centre educatiu. 

OBJECTIUS ÒPTIMS ✔ Facilitar que el centre puga proveir, completar o actualitzar els fons bibliogràfics de la seua biblioteca escolar i de les 

seues biblioteques d’aula. 

✔ Facilitar l’execució de pràctiques i activitats de dinamització de la biblioteca escolar i la biblioteca d’aula. 

OBJECTIUS PROA+ c) Incrementar els resultats escolars d'aprenentatges cognitius i socioemocionals. 

e) Reduir el nombre d'alumnes que presenta dificultats per a l'aprenentatge. 

g) Aconseguir i mantindre un bon clima inclusiu en el centre. 

h) Aconseguir i mantindre un bon nivell de satisfacció en el procés d'ensenyament/aprenentatge. 

j) Avançar cap a una escola inclusiva i sense segregació interna en el centre. 

k) Aplicar estratègies i activitats palanca facilitadores dels objectius intermedis i d'actituds en el centre. 

 

Línies estratègiques 

PROA+ 

E2 

Responsable/s Equip directiu 

 

Professorat i altres 

membres de la comunitat 

educativa 

Equip docent. 

Coordinadors/ores d’etapa i tutors/ores. 

Personal addicional associat al desenvolupament de les activitats palanca de PROA +. 

Necessitats de formació Formació específica de l’equip docent encarregat de la biblioteca de centre en cursos del Cefire i d’altres relacionats amb la 

tasca a desenvolupar. 

Alumnat implicat Alumnat d'Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. 

 



   

  

 

Àrees o àmbits on 

s'aplica 

Incidència transversal. 

Metodologia Es recomana utilitzar metodologies actives i de treball cooperatiu 

Recursos Humans: professorat i personal del centre. 

Materials: materials dels quals disposen al centre i d’altres que es necessiten comprar (fons bibliogràfic, prestatgeries, lector 

codi de barres i d’altres). 

Accions 

i temporització 

 

 

 

 

 

 

Accions 1T 2T 3T 

Reunions d’inici de l’activitat: creació de la xarxa de treball.    

Reunions d’inici de l’activitat: detecció de les necessitats (objectius).    

Formació i coordinació de la xarxa de treball (equip directiu, professorat, coordinadors/ores, tutors/ores, 

etc.) 

   

Jornades de difusió, sensibilització i informació al claustre, consell escolar i alumnat de l’activitat 

palanca. 

   

Realització d’activitats proposades i concreció de noves tasques de dinamització de la biblioteca del 

centre i les biblioteques d’aula. 

   

Avaluació de l’activitat.    

 

  



   

  

 

 

A261 Model de resposta a la intervenció (RTI) en lectura 

 

ACTIVITAT PALANCA DISSENY DE L'ACTIVITAT PALANCA: MODEL DE RESPOSTA A LA INTERVENCIÓ (RTI) EN 

LECTURA 

Finalitat de l'activitat Dominar la lectoescriptura. 

OBJECTIUS PROA+ c. Incrementar els resultats escolars d'aprenentatges cognitius i socioemocionals. 

d. Reduir el nombre d'alumnat que repeteix curs. 

e. Reduir el nombre d'alumnat que presenta dificultats d'aprenentatge. 

g. Aconseguir i mantindre un bon clima inclusiu en el centre. 

h. Aconseguir i mantindre un bon nivell de satisfacció en el procés d'ensenyament/aprenentatge. 

i. Aconseguir i mantindre expectatives positives del professorat sobre tot  l'alumnat. 

j. Avançar cap a una escola inclusiva i sense segregació interna en el centre. 

Responsable/s Equip directiu, coordinació de cicle d’EI i primer cicle d’EP i professorat d'orientació. 

Professorat i altres 

membres de la comunitat 

educativa 

Professorat des d'Educació Infantil a 2n d'Educació Primària i professorat d'orientació. 

Necessitats de formació Formació específica del professorat PROA+ i del professorat implicat del centre. 

Alumnat implicat Tot l'alumnat des del primer curs d'escolarització fins a 2n d'Educació Primària. 

Àrees o àmbits on s'aplica Educació Infantil: àrea de llenguatges: comunicació i representació. 

Educació Primària: Llengua Castellana i Literatura i/o Valencià: Llengua i Literatura. 

Metodologia Veure descripció de l'activitat. 

Accions 

i temporització 

 

 

 

Tasca 1T 2T 3rT 

Accions preparatòries: bloc formatiu i disseny de 

materials. 

   

Desenvolupament dels tallers inclusius.    

Valoració del desenvolupament de l'acció. 

 

   

 



   

  

 

 

 

A306 Avaluació Inclusiva 

 

ACTIVITAT PALANCA 
DISSENY DE L'ACTIVITAT PALANCA: AVALUACIÓ INCLUSIVA 

 

Finalitat de l'activitat 

Dissenyar i aplicar models d'avaluació inclusius. Promoure una reflexió col·lectiva sobre la finalitat de l'avaluació com a 

element de canvi i millora, que ha de ser conforme amb les metodologies de treball emprades, estar al servei de l'orientació 

de l'alumnat, que implique també la seua necessària participació en contextos metodològics oberts, inclusius i participatius. 

OBJECTIUS MÍNIMS 

 

Dissenyar i desenvolupar una unitat didàctica per àrea o matèria, emprant estratègies d'aprenentatge cooperatiu o 

executant un projecte i la seua avaluació, diversificant els instruments d'avaluació i incloent, en tot cas, rúbriques, 

autoavaluació i coavaluació, avaluació dels grups i avaluació individual. 

OBJECTIUS ÒPTIMS Consolidar la forma de treball en totes les àrees o matèries per a tot el centre al llarg del curs acadèmic. 

OBJECTIUS PROA+ 

Reduir l'absentisme escolar i millorar les fases del procés d'aprenentatge. 

Reduir l'alumnat amb dificultats per a l'aprenentatge. 

Aconseguir i mantindre un bon nivell de satisfacció d'aprendre i ensenyar. 

Aconseguir i mantindre expectatives positives del professorat, sobre tot l'alumnat. 

Avançar cap a una escola inclusiva i sense segregació interna en el centre. 

Aplicar estratègies i activitats palanca facilitadores dels objectius intermedis i actituds del centre. 

n) Utilitzar els recursos de manera eficaç i eficient per a reduir l'abandó escolar primerenc i incrementar l'èxit escolar. 

o) Col·laborar en el seguiment d'unes condicions mínimes d'educabilitat en l'alumnat. 

Línies estratègiques 

PROA+ 

E1- E2 - E3 - E4 - E5 

Responsable/s 

La responsabilitat distribuïda podria concretar-se així: 

• L'equip directiu que l'ha liderat pedagògicament i facilitat la seua inclusió en la PGA. Ha de facilitar la seua 

implementació i fer el seu seguiment. 

• La COCOPE, equips de cicle o departaments, responsables de manera global de la seua planificació, aplicació i 

avaluació. 

• L'equip educatiu que l'aplica a l'aula i avalua la seua execució i resultats. 

• Cadascun dels docents dels grups d'alumnat en els quals es desenvolupa l'activitat. 

Tots són corresponsables en diferent grau i àmbit. 



   

  

 

Professorat i altres 

membres de la comunitat 

educativa 

Es preveu que siguen les persones docents aplicadores les que exercisquen el lideratge pedagògic en el seu àmbit de 

responsabilitat amb la implicació de les famílies i l’alumnat. 

Necessitats de formació 
En estratègies d'aprenentatge cooperatiu i en el disseny de projectes (ABP), per a avaluar i superar les barreres a la 

participació efectiva de l'alumnat a l'aula. 

Alumnat implicat Serà l'alumnat de tots els grups classe del centre. 

Àrees/ àmbits d'aplicació 

La nostra AP està especialment dissenyada per a ser duta a terme de manera global, per la qual cosa anirà dirigida no a una 

àrea en concret, sinó a integrar diferents àrees del coneixement perquè l'aprenentatge no siga parcial, sinó global i amb sentit. 

Aquesta integració no sols permet tindre una visió del món més rica, sinó que actua directament en la capacitat que té la 

ment d'integrar i donar significat a les experiències. 

Metodologia 

Tindrem en compte les referències de coneixement extern assenyalades: acolliment d'alumnat, identificació de dificultats i 

estils d'aprenentatge, agrupaments heterogenis de l'alumnat, grups flexibles, docència compartida, participació familiar, ABP, 

grups cooperatius… a l'hora de dissenyar la seqüència didàctica. 

L'AP es desenvoluparà seguint els passos següents: 

1. Reflexió i elecció: Què volem avaluar d'aquesta unitat o projecte d'acord amb els criteris d'avaluació del currículum? 

Quins instruments variats emprarem per a constatar els progressos i els resultats, incloses les rúbriques? Com participarà 

l'alumnat en aquesta seqüència tenint en compte l'autoavaluació i la coavaluació, grups, individus…? Com ponderarem les 

observacions i registres (criteris de qualificació)? Com avaluarem  la pràctica docent? 

2. Preparació: disseny d'instruments d'avaluació. 

3. Execució: aplicació, revisió, reelaboració i reajustament, si fora necessari, i difusió. 

4. Avaluació: Què hem aprés?, quins efectes ha tingut en la participació i implicació de l'alumnat?, ha contribuït a millorar 

les expectatives positives de l'èxit de tot l’alumnat entre el professorat?, en quina mesura han millorat l'adquisició de 

competències i les qualificacions de l'alumnat? 

5. Reflexió sobre la pràctica docent: avaluació del procés d'ensenyament. 

 

Recursos 

 

Tecnològics: dispositius amb connexió a Internet. 

Materials: els ordinaris dels quals disposen els centres. 

Humans: professorat PROA+. 

Accions 

i temporització 

 

 

 

Accions 1T 2T 3T 

Formació.    

Reflexió en equips de treball i disseny d'unitats i eines.    

Aplicació de la unitat o projecte.    

Avaluació de l'activitat palanca i el seu impacte.    



   

  

 

 

 

A402 Aprenentatge cooperatiu 

 

ACTIVITAT PALANCA DISSENY DE L’ACTIVITAT PALANCA: APRENENTATGE COOPERATIU 

Finalitat de l’activitat 

Implantar estratègies pròpies de l'aprenentatge cooperatiu com a base de la incorporació d'una paleta de metodologies actives 

(ABP, gamificació, classe invertida, etc.) en el centre que motiven l'alumnat i generen aprenentatges significatius i duradors. 

Es tracta d'un projecte d'envergadura i a llarg termini. 

OBJECTIUS MÍNIMS 

 

Fomentar el treball en equip. 

Establir un procés d’ensenyament-aprenentatge més inclusiu. 

OBJECTIUS ÒPTIMS 

Avançar cap a una escola inclusiva i sense segregació interna en el centre. 

Necessitat de generar noves metodologies a l'aula que asseguren la presència, la participació i l’aprenentatge de tot 

l'alumnat. 

OBJECTIUS PROA+ 

c) Incrementar els resultats escolars, cognitius i socioemocionals de l’alumnat. 

f) Aconseguir i mantindre un bon nivell de satisfacció d'aprendre i ensenyar. 

j) Avançar cap a una escola inclusiva i sense segregació interna. 

Línies estratègiques 

PROA+ 

E4 

Responsable/s Equip directiu 

Professorat i altres  

membres de la comunitat 

educativa 

Claustre de professorat del centre i professorat responsable de l’activitat palanca. 



   

  

 

Necessitats de formació Formació específica del professorat. 

Alumnat implicat Alumnat del centre. 

Àrees/ Àmbits d’aplicació A criteri del centre educatiu. 

MetodologIa Veure descripció de l’activitat. 

 

Recursos 

 

 

Tecnològics: els dispositius i les plataformes requerides. 

Materials: els ordinaris de què disposa el centre. 

Humans: Professorat del centre i professorat PROA+. 

Accions 

i temporització 

 

 

 

 

 

 

Accions 1T 2T 3T 

Reflexió conjunta i presa de decisions sobre la 

importància i la necessitat del canvi metodològic. 

   

Presa d’acords respecte a: grups, àrees, àmbits, etc., on es 

treballarà de manera cooperativa. 

   

Disseny dels equips base en cada grup classe i assignació 

de rols. 

   

Revisió, incorporació o baixa de l’alumnat dels equips.    

Avaluació i presa de decisions.    

 

 


