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1. INTRODUCCIÓ
1.1 PRESENTACIÓ I MOTIVACIÓ
Vaig arribar a l’Escola Xoriguer el curs 2018-2019, motiva i il·lusionat pel canvi de
direcció que es produiria. També perquè dos dels meus fills hi están escolaritzats. I
des de l’any passat que hi ha un equip de persones que treballem en l’elaboració
d’aquest Projecte de Direcció (PdD), i dic equip perquè aquest projecte no és d’una
única persona, sinó que és fruit d’un treball en equip.
Abans d’arribar al Xoriguer he format part d’altres escoles però les que més m’han
marcat han estat l’Escola El Castell de Tona (escola de nova creació) i l’Escola dels
Encants de Barcelona també de nova creació i amb una línea pedagógica molt
marcada, tot respectant el ritme dels infants i plantejar metodologies basades amb els
interessos dels infants.
L’any passat vaig presentar PdD i de mutu acord vaig acceptar el nomenament
extraodinari per un curs escolar (2019-2020). Tenim ganes de mantenir l’esperit i
filosofia del nostre centre, amb l’objectiu de consolidar, millorar i innovar tots els
aspectes que sigui posible per mantenir l’escola en el nivel de qualitat educativa que
es valora en l’actualitat. Fent partícip a tota la comunitat educativa mitjançant el
lideratge pedagògic distribuït basat en l’eficàcia, l’eficiència i la responsabilitat.
Volem definir els elements clau que el nou equip considerem imprescindibles per
establir entre tota la comunitat educativa com a propòsit col·lectiu:
1. Un horitzó en comú per aconseguir amb èxit les competències i vetllar per la
formació integral i harmònica dels infants, sent respectuosos amb les diferents
motivacions i ritmes d’aprenentatges. Que tot plegat, ha de fomentar els pilars
(UNESCO,1996 i 2015)1 de qualsevol ciutadà del món:
•

Aprendre a fer, la competència necessària per a afrontar nombroses situacions
i fomentar el treball en equip.

1

Delors, Jacques. (1996): “Els quatre pilars de l’educació” informe a la UNESCO.
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•

Aprendre a ser, desenvolupar la pròpia personalitat i ser capaç d’actuar cada
vegada amb més autonomia, seny i responsabilitat.

•

Aprendre a conèixer, un coneixment ampli que pugui permetre aprofundir en un
determinat nombre de matèries.

•

Aprendre a viure junts, desenvolupant la comprensió de l’altre i la voloració de
la interdependència.

2. Compartir bones pràctiques d’aprenentatge entre els mestres de l’escola
promovent el treball cooperatiu, el mètode científic i l’aprenentatge vivencial.
3. Avaluar per aprendre. El procés d’avaluació ha de ser present en tots els àmbits
de gestió i organització per asegurar-nos si anem o no assolint les fites i poder
reconduir els processos si és necessari.
4. Sempre amb una mirada fora de l’escola per fer xarxa.
Aquest quatre exios recullen els principis del sistema educatiu català que fan
referència a una educació centrada en la formació integral de la persona, un
aprenentatge competencial i una educació inclusiva i orientadora des d’una escola
autónoma amb un projecte educatiu propi2
1.2 MISSIÓ, VISIÓ I VALORS
La nostra intenció amb el present PdD és ajudar a l’Escola Xoriguer a seguir avançant
amb el canvi metodològic ja iniciat. I assentar aquelles estratègies que ja funcionen i
millorar aquelles que es poden plantejar diferent per ser més eficients i més
respectuoses amb les necessitats dels infants. D’altra banda, volem tenir una escola
que a partir de l’acció i reflexió de les diferents pràctiques educatives contribueixi a
l’èxit educatiu dels infants. També que sigui una eina d’equitat i doti de possibilitats a
tots els infants per poder desenvolupar-se en harmonia en totes les seves vessants
per així esdevenir un motor de canvi a la societat actual tant cultural, social i de
2

Decret 181/2008, de 9 de setembre, d’ordencació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil; Decret 119/2015,
de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa
a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
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l’entorn natural. A més dels principis del PEC de 2016, nosaltres proposem la següent
mirada per poder fer més incís en alguns aspectes:
* Diversitat: “Todo lo que vive es irrepetible. Es inconcebible que dos seres humanos,
dos arbustos de rosas silvestres sean idénticos... La vida se exingue allí donde existe
el empeño de borrar las diferencias y las particularidades por medio de la violencia”
Vasili Grossman
L’escola Xoriguer és un lloc de trobada protegit perquè només en la trobada, en el
diàleg podem educar-nos. Entenem la diversitat com un fet que ens configura com
escola. L’acceptació d’aquest principi fa que l’escola hagi de ser suficientment flexible,
imaginativa i atrevida per donar cabuda a cadascuna de les necessitats i expressions
de les persones que la conformen.
* Equitat: per nosaltres significa oferir el màxim de recursos tenint en compte les
necessitats de cada membre de la comunitat educativa. Per tant, no significa oferir el
mateix a tothom. La nostra escola ha de ser un ascensor social i amb especial atenció
per aquells infants que no tenen aquestes possiblitats.
* Com s’aprèn?L’aprenentatge és un fet personal que només es pot donar en un
context social. És a dir, ningú pot aprendre per un altre, aprèn la persona, l’individu
concret, però aquest individu pot aprendre més en l’interacció amb l’altre, en diàleg
amb l’entorn, en contacte amb sabers compartits.
Sabem també que tot aprenentatge ha d’estar lligat a la part emocional perquè siguin
aprenentatges significatius i duradors. Per tant, en funció dels sentiments que
acompanyen el procés d’un determinat aprenentatge, aquest tindrà un significat, un
valor, una perdurabilitat o, fins i tot, una eficàcia determinada per a la persona que el
fa. En conseqüència afavorirem metodologies, maneres de fer i pensar que permeti a
cada infants connectar amb el seu desig de saber i d’explorar i ho mantingui al
llarg de l’escolaritat.
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* Principis docents que hem de tenir com equip són:
- Cooperació: entenem la cooperació com una manera de fer les coses on cadascú
és important i responsable del què passa. I també participa al màxim per aconseguir
els seus objectius i ajuda als altres a aconseguir-ho. D’aquesta manera afavorirem
actituds de coresponsabilitat. Així entre tots aconseguirem allò que ens hem proposat.
- Comunitat: l’escola és una comunitat formada per persones i estaments diferents.
Per al seu bon funcionament, cal que tots i cadascun dels seus membres ens hi
sentim vinculats. Això vol dir ser reconeguts pels altres. Quan això passa, podem
parlar d’una escola acollidora. L’acolliment però, sempre es dóna en dues direccions.
- Diàleg: l’escola Xoriguer ha de ser un lloc de trobada perquè només en la trobada,
en el diàleg podem educar-nos. En aquest sentit pren valor la diversitat.
- Transparència: els diferents processos que portarem a terme per aliniar-nos en el
present projecte de direcció requerirà compartir, explicar, dialogar però sempre amb la
máxima transparència de les diferents informacions que interfereixin a l’hora de
prendre una decisió.
- Inquietud i millora: “En esto consiste caminar: en un desplazamiento de la mirada
que permite la experiencia (...) Caminar implica la posibilidad de una transformación”
Masschelein. perquè l’ofici d’educar està en permanent moviment, en constant
esdevenir, en creixement continu.
- Sostenibilitat: totes aquelles accions, canvis i aportacions a realitzar és portaran a
terme tenint en compte el principi de sostenibilitat i eficiència, o sigui, que es pugui
mantenir en el temps, que hi hagi un cost humà adequat, recursos necessaris amb les
nostres possiblitats i sostingut per la majoria de membres de la comunitat educativa. I
com no, educar en i per a la sostenibilitat del medi natural que tenim.
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* Principis pedagògics que defineixen el nostre projecte de direcció són:
1. L’alumnat en el centre de l’aprenentatge, per tant en les decisions que es prenguin
es tindran en compte la seva edat, interessos i necessitats; mitjançant l’observació,
escolta activa i l’assemblea i les pinyes de mestres.
2. Una part important es basarà en la corrent socioconstructivista de l’aprenentatge i
per tant es farà possible a partir de la cooperació entre membres. També
fomantarem la recerca individual i el treball autònom.
3. Cultura avaluativa de centre. Totes les persones que formin part del centre
s’avaluaran per tal de millorar dia rere dia. L’alumnat ha de conèixer en quin moment
es troba del seu desenvolupament i així tingui estratègies per poder millorar.
4. Cultura de l’esforç, compromís i responsabilitat per assumir les conseqüències
dels seus actes.
5. Implicació i respecte pels òrgans democràtics dels infants (Assemblea d’infants i
consell d’infants).
6. Viure la diversitat com un fet enriquidor i potenciador de les relacions humanes.
Per tal d’establir vincles reals de diàleg i respecte mutu.
7. L’adult com acompanyant en el desenvolupament integral de l’infant i d’enllaç amb
la família. Tot això es concretarà amb l’acció tutorial.
8. Respectar la diversitat de pensaments, maneres de fer o dir les coses. Creant
entorns protegits sense prejudicis. I també respectar la diversitat de temps per fer
aprenentatges.
9. Acompanyar en la gestió de les emocions per part de tot l’equip humà de l’escola
com un fet implícit en els diferents aprenentatges.
10. Fomentar aprenentatges significatius i competencials pels infants que els
permetin establir connexions amb aspectes quotidians a la seva vida.
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11. Afavorir el coneixement d’un mateix i la millora de l’autoestima mitjançant el
coneixement del propi cos, cuidant-lo, domininant-lo i alimentant-lo.
12. Afavorir la coeducació reconeixent les potencialitats i individualitats de nens i nenes
independentment de l’orientació fectivosexual, identitat o expressió de gènere,
potenciant així la igualtat real d’oportunitats.
1.3 PRESENTACIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU
Un equip format per tres maneres de ser, de fer i amb tres mirades diferents que es
respecten i s’admiren mútuament, i que ben segur enriquiran el nostre projecte que
volem que sigui compartit. Un grup de persones que sap treballar en equip i amb
experiencia prèvia en difernets tipus d’escoles. Estimem i gaudim de la nostra feina,
això queda indiscutiblement reflectit en la manera de fer i de relacionar-nos.
Ens trobem aquí per fer pinya i liderar aquesta nova aventura conjuntament amb la
resta de la comunitat educativa.

2.

DIAGNOSI ACTUALITZADA DEL CENTRE

2.1 EL CONTEXT DE L’ESCOLA
L’Escola Xoriguer és una escola de nova creació i enguany treurà la primera promoció
d’alumnes que van començar a P3 (té 9 anys de vida), d’una sola línea i està situada
a la zona sud del municipi de Centelles. Infantil està en un edifici d’obra i primària en
un mòduls prefabricats. En el municipi hi ha l’Escola Ildefons Cerdà (pública) amb
dues línies i l’Escola Sagrats Cors (concertada) també amb dues línies educatives. Els
últims anys Centelles ha vist reduida la natalitat i això ha generat angoixa a les
escoles del municipi per evitar tancar línies. Les famílies que trien l’escola és variada i
predomina un nivel sociocultural i econòmic mitjà, mitjà-baix. On hi ha famílies que
han triat l’escola per la metodología utilitzada i altres perquè era nova.
L’institut té una metodologia diferent a la de l’escola i cal seguir treballant en les
coordinacions de primària i secundària per acostar posicions.
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D’aquestes dades, en podem extreure la informació següent:
- Disminueix la natalitat al municipi de Centelles.
- Hi ha una oferta inicial a les preinscripcions de 5 línies educatives.
- Hi ha dues escoles amb molta tradició al municipi i amb edificis definitius. I el
Xoriguer està amb mòduls de manera provisional.
2.2 EL CONTEXT INTERN
Enguany, ja hauran promocionat tres generacions d’alumnes a l’escola Xoriguer.
Disposem d’informació procedent del Sistema d’Indicadors externs. I hem escollit els
indicadors més rellevants i significatius del SIC. Per tal de posar-hi llum i intentar
donar resposta amb el present PdD.
La mobilitat dels docents és del 16,13% lleugerament per sobre de la mitjana de
Catalunya. El 50% de mestres tenen la plaça definitiva en el centre.
Quant a l’índex d’alumnat de nova incorporació tenim un gairebé el 2%, lleugerament
per sota la mitjana de Catalunya. I l’índex de mobilitat de baixes en l’últim any ha estat
del 6.4%, força més alt que la mitjana.
Pel que fa a la nacionalitat estrangera, representen 3,48% molt per sota de la mitjana
catalana.
En quan a la diversitat significativa d’alumnat amb necessitats educatives especials i
específiques estem en 0,5% en el primer cas i 2,98% en el segon molt per sota de la
mitjana a Catalunya.
Finalment analitzem l’absentisme dels infants d’infantil i es situa vora el 9,86%,
lleugerament per sobre de la mitjana (8,1%) i a primària es situa a 1,53% la meitat de
la mitjana de Catalunya. I l’absentisme del professorat es situa vora 1,3%,
lleugerament per sota de la mitjana catalana (1,8%).
I un índex important és la demanda d’escolarització a P3 que es situa el 1,12% el
2018 per sobre la mitjana de Catalunya.
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A desembre de 2019 comptem amb un total de 185 alumnes. I una matrícula de P3 al
setembre de 2019 de 7 alumnes.
D’aquestes dades, en podem extreure la següent informació:
- El claustre és poc estable.
-Tenim un índex d’alumnat de nova incorporació baix.
- Alumnat de nacionalitat estrangera és baixa.
- No patim d’absentisme escolar.
- Estem prop del límit d’alumnes perquè el Departament retalli mestres i ajunti grups.
2.3 ANÀLISI DELS RESULTATS EDUCATIUS
L’evolució dels resultat acadèmics dels alumnes ha estat estudiada a través
d’instruments elaborats per la propia escola i/o pel Departament d’Ensenyament i són:
l’avaluació interna, les proves de Competències Bàsiques d’avaluació de l’Educació
Primària elaborades pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema educatiu que
realitza l’alumnat de sisè.
Els resultats d’aquestes avaluacions i la comparativa amb centres de la mateixa
complexitat que el nostre (Tipologia B) o amb la resta de centres de Catalunya,
queden recollits en el sistema SIC (Sistema d’Indicadors de Centre).
2.4 AVALUACIÓ INTERNA
Dades de l’avaluació interna consensuades a les sessions d’avaluació, recollides a les
actes i contrastades amb el SIC. A continuació trobareu el % d’alumnes que superen
les àrees curriculars.
2015/2016

1. Llengua catalana i literatura
2. Llengua castellana i literatura
3. Llengua estrangera
4. Matemàtiques
5. Coneixement del medi social i cultural
6. Conei. del medi social i cultural
7. Educació artística
8. Educació física
9. Educació en valors socials i cívics

CI
82,6%
91,3%
86,9%
82,6%
100%
100%
100%
100%
100%

CM
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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2016/2017
CS

CI
91,67%
95,17%
95,83%
95,83%
95,83%
100%
100%
100%
95,83%

CM
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2017/2018
CS
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

CI
100%
100%
95,83%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

CM
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%

CS
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Proves diagnòstiques de 3r de primària
Curs 2015/2016

Curs 2016/17

Competència língüística: llengua Catalana

85,71%

85,71% (mitjana 82,63%)

Competència língüística: llengua Castellana

85,71%

85,71% (mitjana 80,62%)

Competència matemàtica

85,71%

80,95% (mitjana 78,63%)

El rendiment acadèmic de l’educació primària és de 92,4% i la mitjana es situa al
90,69%3
2.5 AVALUACIÓ EXTERNA
Gràfiques comparatives dels resultats de les proves de Competències Bàsiques
d’avaluació de l’Educació Primària elaborades pel Consell Superior d’Avaluació del
Sistema educatiu que realitza l’alumnat de sisè. I s’ha comparat amb escoles de la
mateixa complexitat de Catalunya.

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA:
LLENGUA CATALANA
Cat. 18/19

Centre 18/19

GLOBAL

EXP. ESCRITA

COMP.
LECTORA

93,9
78,9
90,1
100

Centre 17/18

84,1
84,7
85,7
84,2
90,7
94,7

Cat. 17/18

86,3
92,3
86,1
89,5
86,6
94,7

Centre 16/17

86,4
100
87,2
84,2
87,2
100

Cat. 16/17

COMP. ORAL

Cat. 17/18

Centre 17/18

Cat. 18/19

Centre 18/19

GLOBAL

3

88,1
61,5
88,4
89,5
89
95

84,5
84,4
88,1
95
89,9
90

Centre 16/17

85,8
92,3
86,2
78,9
85,2
95

Cat 16/17

95,5
89,5
89,8
90

COMPETÈNCIA
LINGÜÍSTICA: LLENGUA
CASTELLANA

EXP. ESCRITA COMP. LECTORA COMP. ORAL

SIC del curs 2017/2018
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COMPETÈNCIA MATEMÀTICA
Cat. 18/19

Centre 18/19

GLOBAL

NUM. CÀLCUL

86,7
100
88,3
78,9
84,2
78,9

Centre 17/18

90
69,2
89,2
100
89,2
95

Cat. 17/18

84,7
69,2
87,8
94,7
88,9
100

Centre 16/17

86,2
69,2
89,1
89,5
87
100

Cat 16/17

ESPAI, MESURA RELACIÓ CANVI

GLOBAL

Cat. 17/18

Centre 17/18

Cat. 18/19

Centre 18/19
85,2
78,9
76,9
65
0
0

0
0

73,3
57,9
86,1
95

Centre 16/17

87,9
94,7
79,3
80

Cat 16/17

0
0

0
0

85,1
89,5
84,3
85

COMPETÈNCIA ASSOCIADA AL
MEDI NATURAL

FENO.NATURALS INV. CIENTÍFICA INTERP. INFO.

D’aquestes dades, en podem extreure la següent informació:
- En general els resultats són positius.
- En la competència lingüística de llengua catalana cal seguir amb la millora positiva
que s’ha aconseguit l’últim any amb la comprensió lectora.
- En la competència lingüística de llengua castellana amb la comprensió lectora i la
comprensió oral cal mantenint els valors i fins i tot augmentar-los lleugerament.
- En la competència matemàtica cal millorar l’aspecte de relacions i canvi, ja que
durant dos anys surt bastant per sota de la mitjana.
- En la competència associada al medi natural observem que un primer any va sortir la
investigació científica molt per sota i el següent any força elevada. Per tant caldrà
seguir vetllant per estabilitzar aquests valors. En la interpretació de la informació
veiem que cada any hem estat per sota la mitjana catalana i això ho relacionem molt
directament amb la comprensió lectora significativa.

12

2.6 ORGANITZACIÓ DEL CENTRE
L’estructura docent de l’escola està distribuïda i organitzada:
•

A nivel macro: pinyes (claustre)

•

A niell meso: comissions i intercicles.

•

A nivel micro: cicles infantil, inicial, mitjà i superior que estan liderats per dos
coordinadores una d’infantil i l’altre de primària.

Aquests diferents agrupament disposen de diferents Canals de transmissió (establerts
i coneguts) que permeten gestionar el dia a dia de l’escola de la manera més eficaç
posible. Ara bé, objectivem certa fragmantació quan al funcionament de l’estructura
didàctica entre els equips de cicle. Es desdibuixa la línea metodològica possiblement
per la manca d’espais de conversa i intercanvi efectiu que retroalimenti i ens posi a
tothom en el mateix punt per seguir aprenent uns dels altres. Pensem que caldria
fomentar la interdependència entre els mestres i buscar noves estructures per a crear
xarxes d’intercanvi per aconseguir pràctiques educatives qualitatives i avançades.
Qualsevol canvi respecte l’organització de les estructures del centre quedarà recollit a
les NOFC.
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2.7 PUNT DE PARTIDA: ANÀLISI DE LA SITUACIÓ (DAFO)
Per desenvolupar aquest punt hem tingut en compte diferents informacions tant dels
mestres, famílies, Departament d’Educació i Ajuntament.
Positiu per assolir l’objectiu

Negatiu per assolir l’objectiu

DEBILITATS

FORTALESES

1. Caminant cap una metodología més

1.

Origen intern

participativa , manipulativa i propera als
interessos dels infants.
2. Obres de teatre creades conjuntament

de

centre

Pràctiques més basades en continguts
que en competències.

3.

3. Resultats de les proves CCBB.

Poca autonomia i presa de decisions
dels alumnes.

4. Implicació de les famílies en act.

4.

5. Voluntat d’introduir canvis per millorar la
pràctica docent.
6. AMPA amb iniciativa i activa.

Visió

homogenitzadora

dels

aprenentatges.
5.

Convivència millorable de la comunitat.

6.

Poc debat pedagògic per consensuar

7. Suficients dispositius TAC.

mirades.

8. Menjador amb cuina pròpia i menjar
ecològic.
9. Ser una escola petita d’una línia.

7.

Poca projecció de l’escola cap al poble.

8.

Barreja cíclica dels infants.

9.

Mestres que fan poca formació fora.

AMENACES

OPORTUNITATS

1. Baixa natalitat a Centelles.

1. Incorporació de nou professorat

2. Molta oferta educativa al municipi.

(perfils).

Origen extern

metodológica

desdibuixada.
2.

amb tots els infants i mestres de l’escola.

Línia

3. Alta mobilitat docent.

2. Entorn natural proper.

4. La construcció provisional en mòduls

3. Participació a les activitats del municipi.
4. Grans espais de jardí.

prefabricats.
5. Insuficient dotació econòmica per part

5. Aportació económica important de

del Departament d’Educació.

l’AMPA per portar a terme activitats

6. Alt nombre de reduccions de jornada.

necessàries per l’escola.

7. Necessitats educatives importants i

6. El boca a boca de les famílies

retallada d’hores de vetlladora.

contentes amb l’escola.

8. Desconfiança d’algunes famílies que
amb els canvis fets últimament,
s’assoleixin el nivell acadèmic.
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L’anàlisi del DAFO ens ha permès extreure les següents conclusions:
1. UTILITZA LES FORTALESES INTERNES PER APROFITAR LES OPORTUNITATS EXTERNES:
En aquest punt es tracta d’establir estratègies de creixement i d’aquesta manera utilitzar
les fortaleses internes del centre per tal de rendibilitzar al màxim les oportunitats que ens ofereix
l’entorn.
Estem caminant cap una definició de línia d’escola aprofitant que és una escola petita, un entorn
natural molt proper. Una AMPA implicada amb les coses d’escola. Per tal de crear una imatge
positiva de l’escola, ja que els resultats de les competències bàsiques són favorables.
2. UTILITZA LES FORTALESES INTERNES PER EVITAR O DISMINUIR LES AMENACES:
En aquest punt establirem estratègies de prevenció, és a dir, que amb les nostres fortaleses ens
intentarem avançar a les amenaces.
La poca estabilitat de la plantilla 50% i l’increment de reduccions de jornada pot ser una dificultat a
l’hora de seguir una línia metodològica de centre. Serà clau establir estratègies per a la millora de
la coordinació i cohesió docent per tal de facilitar espais de conversa pedagògica que fomenti la
presa de decisions, els acords i promoure la transferència de coneixement/procediments/avaluació
respecte la filosofia del centre als nous docents que s’incorporen. Caldrà estudiar la creació de
places estructurals perfilades per tal de millorar l’estabilitat de la plantilla i la compactació dels 1/3
de jornada per disminuir el nombre de docents i d’aquesta manera facilitar l’establiment d’una línia
metodològica de centre.
A causa de la baixa natalitat a Centelles fa que els grups no s’omplin i ho hem de saber aprofitar
per crear dinàmiques que afavoreixin l’atenció a la diversitat. I explicar els punts forts a tota la
comunitat educativa. Donar molta importància al projecte per davant de la situació provisional de
mòduls. La implicació de les famílies en el desenvolupament del projecte i crear sinèrgies
positives que ajudin els infants. L’ajuda de l’AMPA dona confiança cap a l’escola.
Tenir cuina pròpia i ecològica i un projecte de temps de migdia és un punt que hem de saber
explicar.

3. SUPERA LES DEBILITATS INTERNES APROFITANT LES OPORTUNITATS EXTERNES:
En aquest punt establirem estratègies de millora ja que el centre té oportunitats que ha
d’aconseguir aprofitar superant les debilitats internes.
Ens trobem davant d’un centre amb un equip docent implicat, motivat i obert a nous reptes. Serà
important establir estratègies de cohesió docent per tal que aquesta motivació traspassi al nou
professorat que s’incorpora, obtenint per tant, la consolidació professional al centre. I a l’hora per
arribar consensos de maneres de fer i flexibilitzar els aprenentatges.
Ens trobem en un entorn molt favorable i amb moltes possibilitats per generar situacions
d’aprenentatge competencial. D’altra banda, ens hem de projectar cap el municipi d’una manera
més positiva i destacant els punts forts que tenim.

4. SUPERANT LES DEBILITATS AFRONTEM MILLOR LES AMENACES:
En aquest punt hem d’intentar capgirar les debilitats internes per tal de poder contrarestar les
amenaces externes.
Un dels aspectes clau en aquest apartat serà empoderar la línia metodològica de centre,
potenciant els cicles i claustres pedagògics per tal de facilitar espais de conversa pedagògica que
fomenti la presa de decisions i els acord. Amb la finalitat d’ augmentar i millorar la relació entre
els equips de cicle i la posada en pràctica d’una manera de treballar que ens caracteritzi cap
l’exterior com a centre singular.
La poca integració de les TAC que tenim a l’abast a la pràctica educativa moltes vegades va
relacionada amb la formació, els docents no se senten preparats ni segurs a l’hora d’utilitzar-les.
A la barreja de grups de manera cíclica que es va portar a terme. Observem que això genera
desconfiança per les famílies, inseguretat pels mestres i descohesió de grups dels infants. Per
aquest motiu proposem fer grups de referència per edats i seguir barrejant-los en altres moments.
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3. OBJECTIUS DE MILLORA
A partir de la interpretació i conclusions anteriors definirem els objectius i estratègies
per aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i afavorir la cohesió social.
El nostre projecte de direcció planteja uns objectius de treball de l’escola alineats amb
els objectius del Departament d’Educació i el PEC de l’escola:
OBJECTIU

1:

millorar

els

resultats

educatius

de

l’alumnat.

Desenvolupar

competències per a la vida partint de pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el
coneixement existent amb l’objectiu de fomentar la millora dels resultats educatius.
OBJECTIU 2: Millorar la cohesió social. Dins la formació integral que pretén
aconseguir el centre a través d’estratègies que millorin la convivència i incentivin la
participació de tota la comunitat educativa de manera proactiva.
A banda dels objectius alineats amb el Departament d’Educació i el PEC de l’escola
ens proposem un 3r OBJECTIU: Projectar una imatge de l’escola positiva a l’entorn.
Les aportacions innovadores que l’escola ja realitza són exemples de bones
pràctiques i volem reimpulsar la seva difusió pedagògica a l’entorn. Aquesta és la
primera espurna que ens fa reflexionar i experimentar amb la reorganització i
transformació de la nostra imatge com a centre educatiu i comunitari de referència.
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4. PLA D’ACCIÓ I AVALUACIÓ DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIÓ
4.1 DESPLEGAMENT DELS OBJECTIUS I INDICADORS PER A L’AVALUACIÓ:
ESTRATÈGIES, ACTUACIONS, ACTIVITATS I INDICADORS DE PROGRÉS
OBJECTIU 1: Millorar els resultats educatius
ESTRATÈGIA: 1.1 Establiment d’estratègies metodològiques i organitzatives que afavoreixin una manera de fer
ciències al centre.
AGENTS
TEMPORITZACIÓ
IMPLICATS
ACTIVITATS
Curs
Curs
Curs
Curs
ACTUACIONS
20-21
21-22
22-23
23-24

Font

Instruments

Qui
avalua/qui
pren
decisions

Nº de debats i formacions
programats i executats

PGA

Esment: Actes
Memòria

GIC/
ED

Nº de claustres pedagògics
programats i executats

PGA

Esment:
Actes
Memòria

Nº d’acords resultant dels
debats i dels claustres

MA

Grau de satisfacció del
professorat amb la valoració
superior a 3

INDICADORS D’AVALUACIÓ

Act.
1.1.1

Nº de sessions previstes i
executades

Act.
1.1.2

Act.
1.1.3

CONSOLI.
CONSOLI
.

AVALUACIÓ

ED

CAP
D’ESTUDIS

CAP
D’ESTUDIS

ED
GIC
PINYA

CAP
D’ESTUDIS
PINYA

CAP
D’ESTUDIS
GIC
CICLES
FAMÍLIES

curs 20-21

curs 21-22

curs 22-23

curs 23-24

Recollida i
anàlisi de
dades

Recollida i
anàlisi de
dades

Recollida i
anàlisi de
dades

Recollida i
anàlisi de
dades

Els
temporalitzats
al PGA

Mensual
Trimestral

Mensual
Trimestral

Mensual
Trimestral

Mensual
Trimestral

90%

GIC/
ED

Els
temporalitzats
al PGA

Mensual
Trimestral

Mensual
Trimestral

Mensual
Trimestral

Mensual
Trimestral

90%

Esment:
Actes claustre

Equip
docent i
GIC/
ED

Memòria
Curs 20-21

Trimestral
Anual
20%

Trimestral
Anual
20%

Trimestral
Anual
25%

Trimestral
Anual
25%

90%

MA

Formulari
dinantia
Criteri
referencial 1-5
puntuació

Equip
docent i
GIC/
ED

Memòria
Curs 20-21

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

90%

PGA

Evidència
documental:
Calendari de
sessions

GIC/
ED

Els
temporalitzats
al PGA

Trimestral
Anual
20%

Trimestral
Anual
25%

Trimestral
Anual
25%

85%

Equip
Docent i
GIC/
ED

Memòria
Curs 20-21

Trimestral
Anual
15%

Trimestral
Anual
20%

Trimestral
Anual
25%

Trimestral
Anual
25%

85%

Memòria
Curs 20-21

Trimestral
Anual
15%

Trimestral
Anual
20%

Trimestral
Anual
25%

Trimestral
Anual
25%

85%

Memòria
Curs 20-21

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

90%

Els
temporalitzats
al PGA

Trimestral
Anual
30%

Trimestral
Anual
30%

Trimestral
Anual
10%

Trimestral
Anual
10%

80%

Grau de satisfacció del claustre
respecte la formació amb
valoració superior a 3

MA

Grau d’inferències de la
formació rebuda a la pràctica
educativa

MA

Grau de seguiment de
l’assistència del claustre
respecte les sessions
agendades.

MA

Grau de millora dels punts
febles.

ACCIÓ

DIAGNOSI

- Detectar punts forts i necessitats de l’escola respecte les ciències.
- Promoure el debat i la presa d’acords
1.1.3 Establir una - Consensuar i concretar l’estructura que doni respostes i guiï la
manera conjunta posada en marxa de les ciències a l’escola.
- Establir calendarització per poder dur a terme el seguiment i
de fer ciències al detectar possibles millores.
centre
- Incloure una borsa de famílies amb disponibilitat i coses que
poden aportar:
•
Dissenyar activitats temàtiques.
•
Demanda d’un expert.
- Grups impulsors de ciències (Cap d’estudis i un mestre de cada cicle)
- Formació del professorat.
RECURSOS PREVISTOS
- Adquirir nou material i saber-lo utilizar.

CONSOLIDACIÓ

AVALUA.
AVALUA.

- Dinamitzar la formació externa del centre per tenir una línia
metodològica per abordar les ciències.

ACCIÓ

1.1.2 Formar al
professorat

ACCIÓ

- Crear el Grup Impulsor de ciències (GIC)
- Detectar les necessitats que tenim en ciències
- Promoure el debat i la presa d’acords
- Faci propostes de materials i maneres d’abordar les ciències dins
les dinàmiques d’escola

DIAGNOS
I
ACCIÓ

1.1.1 Crear un
grup impulsor de
ciències al centre

DIAGNOSI
ACCIÓ

RESPONSABLE

Formulari
dinantia
Criteri
referencial 1-5
puntuaciió
Evidències

PGA

:Programacions
didàctiques

Evidència
documental:
Fulls registre
assistència i
participació
Evidència
documental:
Calendari de les
sessions

Grau de satisfacció dels
participants amb valoració < a 3

MA

Grau de seguiment dels acords
presos

MA
PGA

Evidència
documental:
Autoavaluació
docent

Grau de families que responen al
banc de voluntaris per la ciència.

PEC

Formulari Dinantia

Formulari Dinantia
Criteri referencial 15 puntuació

Contesten o no

Cap
d’estudis/
ED

Equip
docent/
ED
Cap
d’estudis/
ED
Equip
docent i
GI/
ED
Equip
docent/
ED
Equip
docent
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Punt
de
partida

Trimestral
Anual
15%

Valor
final

Trimestral
Anual
30%

Trimestral
Anual
30%

Trimestral
Anual
15%

Trimestral
Anual
10%

85%

Memòria
Curs 20-21

Trimestral
Anual
30%

Trimestral
Anual
20%

Trimestral
Anual
20%

Trimestral
Anual
20%

90%

Memòria
Curs 20-21

Trimestral
Anual
10%

Trimestral
Anual
10%

Trimestral
Anual
10%

Trimestral
Anual
10%

40%

Memòria
Curs 20-21

ESTRATÈGIA: 1.2 Creació del pla TAC del centre

RECURSOS
PREVISTOS

Font

Instruments

Qui
avalua/qui
pren
decisions

Punt de
partida

Nº de debats i
formacions
programats i
executats

PGA

Esment: Actes
Memòria

GITAC/
ED

Nº de pinyes
pedagògiques
programades i
executades

PGA

Esment:
Actes
Memòria

GITAC/
ED

Nº d’acords resultant
dels debats i dels
claustres

MA

Esment:
Actes pinyes

Equip docent
i GITAC/
ED

Grau de satisfacció
del professorat amb la
valoració superior a 3

MA

Formulari Dinantia
Criteri referencial
1-5 puntuació

Equip docent
i GITAC/
ED

Nº de sessions
previstes i executades

PGA

Evidència
documental:
Calendari de
sessions

GITAC/
ED

Grau de satisfacció de
la pinya respecte la
formació amb
valoració superior a 3

MA

Grau d’inferències de
la formació rebuda a la
pràctica educativa

MA

Grau de seguiment de
l’assistència del
claustre respecte les
sessions agendades.

MA

Aprovació del Pla TAC

PGA

Grau d’utilitat del
document pels
docents

PEC

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

Act.
1.1.1

Act.
1.1.2

Act.
1.1.3

Formulari Dinantia
Criteri referencial
1-5 puntuació

Equip Docent
i GITAC/
ED

CONSOLI.
CONSOLI.

AVALUACIÓ
AVALUA.

ACCIÓ

RESPONSABLE

Curs
23-24

CONSOLI.

- Consensuar i concretar els aspectes importants
que han de formar part del pla TAC.
- Establir calendarització per poder dur a terme el
seguiment i detectar possibles millores.
- Redactar el pla Tac i aprovar-lo en pinya.
- Avaluar la implementació del Pla TAC.
- Grups impulsor del pla TAC (Director i un mestre de cada cicle)
- Reunions del grup impulsor
- Formació del professorat en l’ús de les TAC

1.1.3 Crear, posar en marxa el
Pla TAC i avaluar-lo

Curs
22-23

AVALUACIÓ

1.1.2 Formar al professorat

ACCIÓ

- Dinamitzar la formació interna del centre en l’ús
de les TAC (tecnoloiges aplicades al
coniexement).

ACCIÓ

- Crear el Grup impulsor del Pla TAC (GITAC)
- Detectar punts forts i necessitats de l’escola
respecte l’ús de les TAC.
- Promoure el debat i la presa d’acords
- Impulsar el treball fet pel grup a la resta de
mestres

Curs
21-22

DIAGNOSI
ACCIÓ

1.1.1 Crear un grup impulsor del
Pla TAC

Curs
20-21

DIAGNOSI

ACTUACIONS

DIAGNOSI
ACCIÓ

TEMPORITZACIÓ

ACTIVITATS

ED

DIRECTOR

DIRECTOR

AGENTS
IMPLICATS

ED
GITAC
PINYA

DIRECTOR
GITAC
PINYA

DIRECTOR
GITAC
CICLES

curs 20-21

curs 21-22

curs 22-23

curs 23-24

Recollida i
anàlisi de
dades

Recollida i
anàlisi de
dades

Recollida i
anàlisi de
dades

Recollida i
anàlisi de
dades

Els
temporalitzats
al PGA

Mensual
Trimestral

Mensual
Trimestral

Mensual
Trimestral

Mensual
Trimestral

90%

Els
temporalitzats
al PGA

Mensual
Trimestral

Mensual
Trimestral

Mensual
Trimestral

Mensual
Trimestral

90%

Trimestral
Anual
20%

Trimestral
Anual
20%

Trimestral
Anual
25%

Trimestral
Anual
25%

90%

Memòria
Curs 20-21

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

90%

Els
temporalitzats
al PGA

Trimestral
Anual
15%

Trimestral
Anual
20%

Trimestral
Anual
25%

Trimestral
Anual
25%

85%

Trimestral
Anual
15%

Trimestral
Anual
20%

Trimestral
Anual
25%

Trimestral
Anual
25%

85%

Memòria
Curs 20-21

Memòria
Curs 20-21

Valor
final

Cap
d’estudis/
ED

Memòria
Curs 20-21

Trimestral
Anual
15%

Trimestral
Anual
20%

Trimestral
Anual
25%

Trimestral
Anual
25%

85%

Evidència
documental: Fulls
registre
assistència i
participació

Equip docent/
ED

Memòria
Curs 20-21

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

90%

Evidència documental:

Director/
ED

Els
temporalitzats
al PGA

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

100%

Memòria
Curs 20-21

Trimestral
Anual
10%

Trimestral
Anual
20%

Trimestral
Anual
25%

Trimestral
Anual
30%

85%

Evidències
:Programacions
didàctiques

El Pla TAC

Formulari Dinantia
Criteri referencial 1-5
puntuació

Equip docent
i GITAC/
ED
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CONSOLI.

AVALUA.

- Impulsar els debats per definir i
consensuar estratègies i mètodes
d’avaluació entre la pinya

ACCIÓ

1.3.1 Conscienciar la
pinya

DIAGNOS
I
ACCIÓ

ESTRATÈGIA : 1.3 Foment de la cultura d’avaluació en el centre per a la millora educativa
TEMPORITZACIÓ
curs
Curs
curs
Curs
ACTIVITATS
ACTUACIONS
20-21
21-22
22-23
23-24

INDICADORS D’AVALUACIÓ

Act.
1.3.1

Act.
1.3.2

Act.
1.3.3

Act.
1.3.4

Font

Instruments

DIAGNOSI/ACCIÓ

ACCIÓ
AVALUACIÓ

CONSOLIDACIÓ

CONSOLIDACIÓ

DIAGNOSI
ACCIÓ

ACCIÓ
AVALUACIÓ

CONSOLIDACIÓ

CONSOLIDACIÓ

DIAGNOSI
ACCIÓ

ACCIÓ
AVALUACIÓ

CONSOLIDACIÓ

CONSOLIDACIÓ

- Avaluar els propis objectius (PGA) i la
tasca docent (programació de l’aula)
- Coavaluació voluntària per avaluar la
1.3.2 Promoure
tasca docent
l’avaluació docent
- Avaluar la gestió de l’equip directiu
(metaavaluació)
- Avaluació de les famílies a la comunitat
educativa
-Avaluació dels infants cap els docents
- Definir criteris d’avaluació competencials i
instruments que aplicarem per avaluar a
l’alumnat
1.3.3 Millorar
- Afavorir dinàmiques perquè els infants
l’avaluació dels
siguin conscients del seu procés
d’aprenentatge:
infants
●
Autoavaluació dels processos
d’aprenentatge portats a terme.
●
Participar en dinàmiques de
coavaluació entre infants
- Donar resposta a les propostes de canvi i
millora recollides a les sessions d’avaluació
- Realitzar informes qualitatius i que no hi
hagi qualificacions.
1.3.4 Millorar la
- Substituir l’informe del primer trimestre per
comunicació de
una entrevista amb la familia.
- Incorporar l’opinió dels infants en el seu
l’avaluació
informe.
- Recollir diferents models d’informes i analitzar-los per trobar el nostre.
RECURSOS PREVISTOS
- Reunions de cicle/pinyes/sessions d’avaluació/entrevistes a les famílies
Qui
avalua/qui
pren
decisions

Punt de
partida
Els
temporalitzats
al PGA

AGENTS
IMPLICATS

RESPON
SABLE

ED
PINYA

ED

ED
PINYA
FAMÍLIES
INFANTS

CAP
D’ES
TUDI
S

CAP
D’ES
TUDI
S

CAP
D’ES
TUDI
S

CAP D’ESTUDIS
CICLES
INFANTS

CAP D’ESTUDIS
CICLES
FAMÍLIES

curs 20-21

curs 21-22

curs 22-23

curs 23-24

Recollida i
anàlisi de
dades

Recollida i
anàlisi de
dades

Recollida i
anàlisi de dades

Recollida i
anàlisi de
dades

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

90%

Valor
final

Nº de debats programats i
executats

PGA

Esment:
Actes
Memòria

ED

Nº de pinyes pedagògiques
programades i executades

PGA

Esment:
Actes
Memòria

Cap d’estudis/
ED

Els
temporalitzats
al PGA

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

90%

Evidència:
Actes claustre

Cap d’estudis/
ED

Memòria
Curs 20-21

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

90%

Memòria
Curs 20-21

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

90%

Memòria
Curs 20-21

Trimestral
Anual
30%

Trimestral
Anual
30%

Trimestral
Anual
25%

85%

Nº d’acords resultant dels
debats i dels claustres

MA

Grau de satisfacció del
professorat amb la valoració
superior a 3

MA

Formulari
Dinantia
Criteri
referencial 1-5
puntuació

Equip docent
i/
ED

% de mestres que acceptin
voluntàriament una
coavaluació.

PGA

Evidència
documental:
Enquesta

Cap d’estudis
i equip docent/
ED

% de millores incorporades en
relació a les proposades

PGA

Evidència:
Actes dels
acords

Cap d’estudis
i equip docent/
ED

Memòria
Curs 20-21

Trimestral
Anual
20%

Trimestral
Anual
20%

Trimestral
Anual
45%

85%

PGA

Evidencia
documental:
Criteris
d’avalaució
Formulari
Dinantia
Criteri
referencia1-5
puntuació

Equip docent/
ED

Memòria
Curs 20-21

Sessions
d’avaluació
trimestral/
anual 30%

Sessions
d’avaluació
trimestral/
Anual 30%

Sessions d’avaluació
trimestral/
anual 30%

90%

% d’infants que són capaços
de regular els seus processos
d’aprenentatge

PGA

Evidència:
Instrumental
d’avaluació i
coavalució

Cap d’estudis
i equip
docent/
ED

Memòria
Curs 20-21

Trimestral
Anual
30%

Trimestral
Anual
30%

Trimestral
Anual
25%

85%

% d’informes competen. i
personalitzats lliurats a les
famílies

PGA

Evidència:
Informe de
final de
trimestre

Equip docent/
ED

Memòria
Curs 20-21

Trimestral
Anual
30%

Trimestral
Anual
30%

Trimestral
Anual
30%

90%

Memòria
Curs 20-21

Trimestral
Anual
20%

Trimestral
Anual
40%

85%

Grau d’utilitat del document
on es recullen els criteris
d’avaluació competencials i
els instruments amb la
valoració superior a 3

Grau de satisfacció de les
famílies en referència als
informes amb valoració < a 3

MA

Enquesta de
satisfacció de
famílies
Dinantia
Criteri
referencial 1-5
valoració

Equip docent/
ED
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Trimestral
Anual
25%

OBJECTIU 2: Millorar la cohesió social
ESTRATÈGIA 2.1 Foment del Pla de convivència

Act.
2.1.1
2.2.2
2.1.3

Act.
2.1.4

CONSOLIDACIÓ
CONSOLIDACIÓ

CONSOLIDACIÓ

ED

ED

CONSOLIDACIÓ

AVALUACIÓ

ACCIÓ

RESPONSABLE

AVALUACIÓ

ACCIÓ

DIAGNOSI
ACCIÓ

Curs
23-24

AVALUACIÓ

- Elaborar una diagnosi de centre
- Implicar a tota la comunitat educativa
- Establir uns acords comuns irealitzar-los
els diferents actors educatius

curs
22-23

AVALUACIÓ

2.1.4 Ser conscients
de quines expressions,
actituds i accions no
afavoreixen una
coeducacció real

ACCIÓ

- Potenciar espais de trobada mestresfamília-alumnes i entre les famílies: portes
obertes, xerrades que organitza l’escoa,
festes, activitats que organitza l’AMPA.

ACCIÓ

2.1.3 Programar
activitats per a
alumnes, famílies i
mestres, que
promoguin la
convivència dins del
centre.

DIAGNOSI
ACCIÓ

- Crear dinàmiques (o altres instruments)
per al debat a la pinya, en consell escolar i
famílies

Curs
21-22

DIAGNOSI
ACCIÓ

2.1.2 Implicar la pinya,
el Consell Escolar i
famílies

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

curs
20-21

- Elaborar un pla acurat d’actuacions on es
delimitin les responsabilitats, els recursos,
els procediments i els protocols a seguir, el
temps necessari...
- Delimitar tasques: Activitats docents,
tutories, vigilàncies, mediació
- Fer difusió del document a tots els agents
implicats a la comunitat educativa

2.1.1 Elaborar el
document marc de
convivència del centre

RECURSOS
PREVISTOS

TEMPORITZACIÓ

ACTUACIONS

DIAGNOSI

ACTITIVATS

ED

ED

AGENTS
IMPLICATS

ED
COMISSIÓ DE
CONVIVÈN-CIA

ED
COMISSIÓ DE
CONVIVÈN-CIA
PINYA
CONSELL
ESCOLAR
FAMÍLIES

ED
COMISSIÓ DE
CONVIVÈN-CIA
FAMÍLIES
ALUMNES

ED
COMISSIÓ DE
CONVIVÈN-CIA
FAMÍLIES
ALUMNES

- Comissió de convivència (1 representant sector famílies, 1 representant equip mestres més l’equip directiu)
- Reunions de la comissió de convivència/pinya/consell escolar/famílies/alumnes
- Escola de famílies de Centelles
- Activitats que organitza l’AMPA i especialmente la Cruïlla de famílies
Font

Instruments

Qui
avalua/qui
pren
decisions

curs 20-21

curs 21-22

curs 22-23

curs 23-24

Punt de
partida

Recollida i
anàlisi de
dades

Recollida i
anàlisi de
dades

Recollida i
anàlisi de
dades

Recollida i
anàlisi de
dades

Valor final

Nº de debats
programats i
executats

PGA

Esment:
Actes
Memòria

Equip
docent/
ED

Els
temporalitzats
al PGA

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

90%

Nº de reunions
programats i
executats

PGA

Esment:
Actes
Memòria

Cap
d’estudis/
ED

Els
temporalitzats
al PGA

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

90%

Grau de seguiment
dels acords presos

MA

Esment:
Actes

Equip
docent/
ED

Memòria
Curs 20-21

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

90%

Grau de seguiment
dels acords presos

MA

Esment:
Actes

Equip
docent/
ED

Memòria
Curs 21-20

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual
20%

Trimestral
Anual
20%

Trimestral
Anual
20%

60%

ESTRATÈGIA: 2.2 Foment i seguiment del projecte “Mengem com a casa”

- Fer una xerrada informativa un cop l’any a les
families nou vingudes.
- Crear un díptic resum per les famílies usuaries del
servei de temps de migdia

20

curs
2122

curs
22-23

CONSOLIDACIÓ

curs 20-21

ACCIÓ
AVALUACIÓ

2.2.1 Explicar el
projecte a les famílies i
corresponsabilitzar-les
en el seu
desenvolupament

ACTUACIONS

ACCIÓ

ACTIVITATS

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLE

AGENTS
IMPLICATS

curs 2324

ED

ED
COMISSIÓ
TEMPS MIGDIA
FAMÍLIES

RECURSOS
PREVISTOS

ACCIÓ
AVALUACIÓ

CONSOLIDACIÓ

ED

ACCIÓ
AVALUACIÓ

CONSOLIDACIÓ

ED

ED
COMISSIÓ
TEMPS DE
MIGIDA,
COORDINADOR
A
FAMÍLIES

ED
COMISSIÓ
PINYA
FAMÍLIES

- Comissió de temps de migdia (Empresa, coordinadora, famílies AMPa i un membre de l’equip directiu)
- Reunions de la comissió i de les pinyes
- Reunions coordinadora i infants

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

Act.
2.2.1
2.2.2
2.2.3

- Reunions mensulas amb el director i la
coordinadora de temps de migdia.
- Fer reunions (2 cops l’any) Mestres i monitors de
temps de migdia

ACCIÓ

2.2.3 Mantenir una
línea metodológica
entre escola i temps de
migdia

- Fer reunions periòdiques per anar avaluant
l’aplicació dels acords
- A la pinya valorar les diferents actuacions i fer
propostes de millora.
- Creació d’una comissió de temps de migdia amb la
coordinadora i infants

ACCIÓ

2.2.2 Realitzar un
seguiment dels acords
presos i fer propostes
de millora

Font

curs 22-23

Recollida i
anàlisi de
dades

Recollida i
anàlisi de
dades

Memòria
Curs 20-21

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

80%

Memòria
Curs 20-21

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

80%

Equip
docent/
ED

Memòria
Curs 20-21

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

90%

Equip
docent/
ED

Memòria
Curs 20-21

30%

30%

30%

90%

Equip
docent/
ED

Projecte
Mengem
com a casa

Enquesta de
funcionalitat
Criteri
referencial 1-5
puntuació

Grau de satisfacció
dels diferents agents
de la comunitat
educativa del
funcionament del
temps de migdia

Projecte
Mengem
com a casa

Formulari
Dinantia
Criteri
referencial 1-5
puntuació

Grau de seguiment
dels objectius del
projecte

Projecte
Mengem
com a casa

Evidència
documental:
registre
reclamacions

Actes de la
comissió de
temps de
migdia

Curs 21-22

Qui
avalua/qui
pren
decisions

Grau de coneixement
del projecte per part
de les famílies amb
valoració superior a 3

Grau de propostes de
millora assolides

curs 20-21
Recollida i
anàlisi de
dades

Instruments

Formulari
google
Criteri
referencial 1-5
puntuació

Cap
d’estudis/
Families
ED

Punt de
partida

curs 23-24
Valor final

ESTRATÈGIA 2.3: Millora de la coordinació i cohesió docent
TEMPORITZACIÓ
ACTUACIONS

ACTIVITATS

RESPON
SABLE

curs
20-21

curs
21-22

curs
22-23

curs
23-24

AGENTS
IMPLICATS

Act.
2.3.1
a
2.3.6

Grau de satisfacció del
professorat sobre el nou
plantejament de lideratge
distribuït amb valoració < a 3

Font

MA

Instruments

Enquesta
satisfacció
Criteri
referencial 1 -5
puntuació

Qui
avalua/qui
pren
decisions
Equip
docent/
ED

Punt de
partida

Memòria
Curs 20-21

21

CONSOLIDACIÓ
CONSOLIDACIÓ

CONSOLIDACI
Ó

ACCIÓ
AVALUACIÓ
ACCIÓ
AVALUACIÓ

DIAGNOSI
ACCIÓ
AVALAUCIÓ
DIAGNOSI
ACCIÓ
AVALUACIÓ
DIAGNOSI
ACCIÓ
AVALUACIÓ

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

ACCIÓ
AVALUACIÓ

-Impulsar dinàmiques per a millorar el clima de les
reunions.
-Facilitar processos comunicatius entre companys
donant espai al debat, la reflexió i la construcció
EQUIP DOCENT
ED
conjunta.
- Generar la idea de “coordinació expandida”:
l’intercanvi i la reflexió entre docents també es pot
produir en qualsevol espai i moment informals en la
vida del centre.
-Introduir modificacions en qüestions com els
2.3.5 Potenciar reunions
objectius i les fites principals de les reunions,
ED
intercicles i claustres
COORDINACIONS
l’organització i la gestió de les mateixes.
GRUPS IMPULSORS
COMISSIONS
pedagògics per a generar - Facilitar espais de trobada en què els docents
ED
xarxes de recolzament
comparteixin el seu procés i els aprenentatges que
es generen de l’experiència pràctica mitjançant la
entre els docents
reflexió i l’anàlisi conjunts.
- Proporcionar espais d’intercanvi i d’aprenentatge
2.3.6 Planificar i
desenvolupar d’ activitats mutu entre docents per fer:
•
Anàlisi de casos.
Equip
ED
de cohesió docent i
•
Observacions dels companys a l’aula.
docent
acollida del nou
- Gestionar els documents que faciliten l’acollida
dels nous docents.
professorat
- Equip direcció/Equip docent
- Espais de trobada, reflexió i intercanvi de l’equip docent
RECURSOS PREVISTOS
- Planning de les reunions
- Eines Google

2.3.2 Promoure entorns
de coordinació docent
que afavoreixin la creació
d’una base de confiança
en els equips

curs 20-21

curs 21-22

curs 22-23

Recollida i
anàlisi de
dades

Recollida i
anàlisi de
dades

Recollida i
anàlisi de
dades

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

curs 23-24

Valor final

90%

OBJECTIU 3: Projectar una imatge de l’escola positiva a l’entorn
ESTRATÈGIA: 3.1 Obertura de l’escola a l’entorn

RECURSOS
PREVISTOS

Act.
3.1.2

Act.
3.1.3

Act.
3.1.4

ACCIÓ
AVALUACIÓ
CONSOLIDACIÓ

ACCIÓ
AVALUACIÓ
CONSOLIDACIÓ
ACCIÓ
AVALUACIÓ
CONSOLIDACIÓ

ACCIÓ
AVALUACIÓ

-Potenciar i dinamitzar l’ús de la pàgina web per part
de tota la Comunitat Educativa, fent publicacions
periòdiques al bloc i posant més contingut
- Publicar al lloc web de la documentació de centre
actualitzada (PdD, PEC, PLC...)

ACCIÓ
AVALUACIÓ

ACCIÓ
AVALUACIÓ
CONSOLIDACIÓ
ACCIÓ
AVALUACIÓ
CONSOLIDACIÓ

ACCIÓ
AVALUACIÓ

ACCIÓ
AVALUACIÓ
CONSOLIDACIÓ
ACCIÓ
AVALUACIÓ
CONSOLIDACIÓ

- Participar i col·laborar en les activitats
organitzades per l’Ajuntament.
-Col·laborar amb la Llars d’infants.
- Participar del servei comunitari amb l’IES Pere
Barnils.
- Coordinació Primària-Secundària

RESPON
SABLE

ED

ED

ED

ED

AGENTS
IMPLICATS

ED
PINYA
FAMÍLIES
PAS

ED
PINYA
FAMÍLIES

CAP D’ESTUDIS
CICLES
INFANTS

EQUIP DIRECTIU
COMISSIÓ TAC
CLAUSTRE
ALUMNES
FAMÍLIES

- Reunions Equip directiu/Comissió TAC/Serveis Educatius Externs/AMPA
- Pàgina web del centre/Blocs/

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

Act.
3.1.1

curs 2324

ACCIÓ
AVALUACIÓ

3.1.4 Dinamitzar la
web de l’escola

- Obrir les portes de l’escola en les diferents
activitats que portem a terme.
- Tenir una llista de families i disponibilitat que tenen
per participar en horari lectiu.

curs
22-23

ACCIÓ
AVALUACIÓ
CONSOLIDACIÓ

3.1.3 Col·laborar amb
institucions, entitats i
serveis externs

-Consolidar les Portes Obertes trimestrals dins
l’horari lectiu per a les famílies del centre.
-“L’escola des de dins”: Planificar reunions
temàtiques (avaluació, investigacions, converses
propostes...) per donar a conèixer la línia
metodològica de l’escola.

curs
21-22

ACCIÓ
AVALUACIÓ

3.1.2 Implicar les
famílies en el dia a
dia de l’escola

curs 20-21

ACCIÓ
AVALUACIÓ

3.1.1 Difondre l’oferta
educativa, projectes i
activitats de
rellevància

TEMPORITZACIÓ

ACTUACIONS

ACCIÓ
AVALUACIÓ
CONSOLIDACIÓ

ACTIVITATS

Mantenir el nombre de
Portes Obertes
trimestrals

Font

PGA

Instruments

Qui
avalua/qui
pren
decisions

Evidència
documental:
Registre de projectes

Equip docent/
ED

curs 2021
Punt de
partida

Recollida i
anàlisi de
dades

curs 2122
Recollida
i
anàlisi de
dades

curs 22-23
Recollida i
anàlisi de
dades

curs 2324
Recollid
ai
anàlisi
de
dades

Valor final

3

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestr
al
Anual

3

Cap
d’estudis/
ED

Memòria
Curs 20-21

Trimestral
Anual
1%

Trimestral
Anual
2%

Trimestral
Anual
3%

Trimestr
al
Anual
5%

100%

Augment d’un 11%
progressiu del nombre
d’inscrits a les
activitats

MA

Evidència
documental:
Registre
d’inscripcions

Nombre de
participants a les
reunions temàtiques

MA

Evidència:
Registre d’assistència

Equip docent/
ED

Memòria
Curs 20-21

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestr
al
Anual

60%

Grau de satisfacció
respecte les Portes
Obertes trimestrals
amb valoració
superior a 3

MA

Formulari Dinantia

Equip docent/
ED

Memòria
Curs 20-21

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestr
al
Anual

90%

Mantenir el nombre de
reunions amb
institucions externes

MA

Cap
d’estudis/
ED

Memòria
Curs 20-21

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual

Trimestr
al
Anual

100%

Nº d’entrades fetes
pels alumnes a la web
Nº de visites fetes per
les famílies

MA

Memòria
Curs 20-21

Trimestral
Anual

Trimestral
Anual
+10%

Trimestral
Anual
+10%

Trimestr
al
Anual
+10%

30%

Criteri referencial 1-5
puntuació

Evidència
documental:
Registre de visites
Evidència
documental:
Registre publicacions

Directors/ED

Registre de visites

22

5. MECANISMES DE RETIMENT DE COMPTES I ESTRATÈGIES DE DIFUSIÓ
L’avaluació del projecte de direcció la farem a partir d’un sistema d’indicadors lligats a
les activitats proposades, a la temporització d’aquestes i a la durada del període
d’avaluació.
En la planificació de les actuacions de la Programació General Anual de cada curs
establirem tres tipus d’indicadors de procés per quantificar i valorar les actuacions del
projecte.
Tipus d’indicadors:
•

Grau d’execució: Mesura el grau d’implantació i desplegament sistemàtic d’una
actuació.

•

Grau de qualitat: Es tracta de mesurar com s’ha fet el desplegament de
l’actuació. Es poden tenir en compte el termini d’execució, la utilització dels
recursos previstos, l’adequació metodològica i el nivell d’acompliment de les
persones implicades.

•

Grau d’impacte: Es tracta de mesurar en quina mida una actuació és útil per
aconseguir un objectiu.

La naturalesa de les propostes organitzatives i metodològiques fan difícil avaluar el seu
impacte real de manera quantitativa en la millora de resultats educatius, en el millor
funcionament del centre... Pensem que aquestes propostes, però, són ideals per a ser
valorades de manera qualitativa per part de la pinya: si funcionen, si són útils, quins
defectes presenten, com es poden millorar... A final de curs passarem un qüestionari a
cada membre de la pinya perquè puguin valorar els diferents aspectes de funcionament i
organització de l’escola, expressar el seu grau de satisfacció i realitzar les propostes de
millora que es creguin convenients.

Pel que fa els indicadors d’avaluació els trobem definits al final de cada quadre
d’estratègies. Els hem plantejat de forma global, tot tenint en compte, quan això ha estat
possible, els valors inicials d’on partim per els pròxims quatre anys, i l’expectativa
raonable del que volem aconseguir en aquest període de temps. De cada indicador es fa
una previsió del resultat que es vol aconseguir al llarg de cada curs escolar. La
comparació del resultat obtingut amb la previsió feta en el període anual establert ens
donarà el grau d’assoliment de l’activitat i per tant de l’estratègia i de l’objectiu al què va
lligat. També ens permetrà la seva correcció o replantejament en cas que els resultats
estiguin molt per sota dels esperats.
5.1 MECANISMES DE RETIMENT DE COMPTES
Per tal de monitoritzar la millora en el treball proposat promovem mecanismes de
retiment de comptes, que permeten justificar els resultats de les activitats i les
actuacions que s’han posat en marxa per assolir els objectius proposats i, en darrera
instància, el grau d’assoliment d’aquests. Ens permetran, així mateix, avaluar l’exercici
de la tasca directiva i també de la tasca docent.
El retiment de comptes ens ha de permetre comptar amb informació rellevant que
permeti valorar les activitats que s’estan portant a terme; tenir en compte l’opinió de la
comunitat educativa sobre el progrés d’assoliment de les fites plantejades, avaluar de
forma precisa els objectius obtinguts i incorporar-los a la presa de decisions, i, finalment
garantir el control extern de l’acció educativa. Pensem que el retiment de comptes més
important i significatiu és el que farem a partir de la programació general anual i de la
memòria d’aquesta, ja que serà el que ens permetrà fer ajustaments durant el procés
d’implementació del PdD en funció de les necessitats sorgides així com també dins el
marc de la flexibilitat que anteriorment hem comentat que volem que aquest PdD suposi
per al centre i per al seu funcionament.

Els grups d’interès als que cal retre comptes i els documents on en queda constància en
el nostre centre són:
• La pinya: Memòria anual de centre, reunió a principi de curs per assenyalar els
objectius per al nou curs marcats dins de la PGA (alineat amb el PdD) i donar
l’oportunitat a la pinya que proposi modificacions o que afegeixin noves propostes.
Informe anual elaborat per la direcció. Actes de reunions de pinya.
• Consell Escolar: Reunió a principi de curs per a valorar el curs anterior i presentar
les propostes de cara el nou curs. Memòria anual i actes de les reunions.
• Administració educativa: Memòria anual de centre, informes de seguiment
elaborats per la direcció i memòria final del grau d’assoliment dels objectius proposats
al final del mandat i aplicatius que es demanen des de la inspecció d’educació.
5.2 ESTRATÈGIES DE DIFUSIÓ
Per tal de dur a terme amb èxit el PdD, és fonamental dissenyar estratègies de difusió
del projecte, per tal de donar a conèixer a la comunitat educativa quines són els
objectius, les estratègies, l’estructura organitzativa, etc. que ens hem marcat pels
propers 4 anys. Aquestes estratègies ens ajudaran a implicar al màxim a tot l’equip
docent, les famílies, l’ajuntament i fins i tot els alumnes en el projecte que engeguem.
A continuació es detallen algunes de les estratègies que durem a terme:
Estratègies de difusió
-

Explicar a la pinya les línies bàsiques del PdD
Compartir els objectius de curs de la PGA a la primera pinya
Elaborar un pòster-resum del PdD i penjar-lo a la sala de mestres
Penjar a la unitat d’equip del drive

-

Explicar les línies bàsiques del PdD al Consell Escolar i AMPA
Penjar el PdD a la pàgina web del centre
Compartir amb les famílies els objectius que es marca el centre a les
reunions d’inici de curs.

-

Compartir els objectius de curs a l’Assemblea d’infants (amb el seu
llenguatge)

Destinataris

Equip docent

Famílies

Alumnes

6. LIDERATGE PEDAGÒGIC DISTRIBUIT
El nou equip de direcció volem potenciar el lideratge distribuït a l’Escola Xoriguer.
Per a nosaltres significa una participació molt activa de totes les persones que
configuren la comunitat educativa, una promoció del talent (de diferents talents), un
esperonament de la capacitat emprenedora i innovadora dels que hi participen,
una possibilitat d’aprendre i experimentar coses noves. Però tot plegat, requereix
d’unes organitzacions no jeràrquiques ni burocràtiques. Hem d’aconseguir tenir una
estructura, uns processos, uns valors que permetin la participació, la crítica i
l’autocrítica, la descentralització, la consideració del risc i la incertesa com a
una oportunitat, la valoració de les competències i els mèrits de les persones. I amb
unes relacions interpersonals basades en la confiança.
Com a equip directiu hem de vetllar perquè la nostra tasca de coordinació i de gestió
ens ajudi a implementar el lideratge pedagògic distribuït, eficaç per a millorar els
processos educatius. Per dur a terme aquesta tasca, cal tenir autonomia per a
prendre decisions, tant a nivell curricular, com en la selecció i formació de mestres.
És per aquest motiu, que cada curs valorem la possibilitat de definir perfils
estructurals4 per poder dur a bon port el nostre PdD i PEC de l’escola.

4

Decret 39/201, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.

ELEMENTS DE COORDINACIÓ DE L’EQUIP DOCENT
L’Equip docent està distribuït en diversos agrupaments amb atribucions establertes i
5
conegudes que promou la posada en marxa dels “engranatges” amb uns objectius i finalitats
clares que estaran consensuats i concretats al PGAC i que, posteriorment, se’n farà el
seguiment i quedaran recollides les propostes de millora a la Memòria.
Cal destacar el treball en xarxa de tots els agents i l’afavoriment del “teixit de confiança” per
tal de generar climes de treball harmònics.
Les decisions tindran un caràcter vinculant sempre que siguin coherents amb el PEC i el PdD
dins d’un marc de consulta, diàleg i reflexió entre els diferents agents de la xarxa educativa.
EQUIP DIRECTIU
Director,
Cap d’estudis i
Secretària

Està prevista una reunió setmanal per tal de reflexionar, planificar i fer el
seguiment de les tasques que li són pròpies amb l’objectiu d’impulsar,
donar cohesió i continuïtat a l’acció educativa que es duu a terme al
centre.

CONSELL DE
DIRECCIÓ
Equip Directiu
1 coordinadora
d’etapa
PINYA
18 membres:
Tutors, Especialistes

Reunió setmanal on es vehiculen les propostes bidireccionalment i es
vetlla per donar continuïtat i coherència a les tasques dels diferents cicles.

Reunió quinzenal per debatre i consensuar aspectes sobre la línia
pedagògica i el funcionament de l’escola.
Formació estratègica (individual o col·lectiva) per tal de desenvolupar
talents amb propòsits educatius comuns.

CICLES
Coordinador, Mestres
tutors i especialistes
adscrits
COMISSIONS
Representants per
cicle
Comissió Atenció
Diversitat
EAP
Equip Directiu
MAD

5

Reunió setmanal de caire pedagògic i organitzatiu. Espai obert a l’anàlisi
de casos, la posada en comú de propostes, investigacions i temps de grup.

Reunió setmanal. Es decideixen en Claustre segons les prioritats de cada
any escolar.
Gestionen i dinamitzen els espais físics de l’escola, el maquinari i aporten
propostes i recursos.
Actualment són: TIC/TAC, Biblioteca, Festes i jardí.

Reunió setmanal per realitzar el seguiment i anàlisi de casos respecte
6
l’alumnat amb necessitats educatives específiques i vetllar per la inclusió.

NOFC del Centre. De les atribucions i canals de transmissió es tracta als apartats d’Estructura organitzativa de govern i
de coordinació del centre i d’organització pedagògica del centre. D’acord amb el Decret 102/2010, d’autonomia de
centres educatius
6
Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu

ELEMENTS DE COORDINACIÓ AMB LES FAMÍLIES
L’escola aposta per establir vincles ferms amb les famílies, entenent-les com a un puntal efectiu per
donar continuïtat i coherència al PEC.

AMPA

Tenen una estructura ben definida i es distribueixen en comissions, algunes d’elles
mixtes formades per famílies i representats de l’escola.
Comissions mixtes: temps de migdia, biblioteca, jardí i convivència.
Comissions amb representació de famílies: la web, jornada intensiva, festes, cruïlla
de famílies, menjador i extraescolars.

CONSELL
ESCOLAR

El formen representants de tots els àmbits de la Comunitat Educativa: direcció, equip
docent, PAS.
La funció principal és participar en la presa de decisions respecte el funcionament i
l’organització del centre: PdD, PGA, gestió econòmica (...)
Del Consell Escolar es despleguen 3 comissions mixtes: l’ Econòmica, la Permanent i
la de Convivència.

PERMANENT

Conformat per les tres persones que formen la junta petita de l’AMPA i les persones
de l’equip directiu.
L’objectiu principal és crear xarxa de comunicació i relació entre escola i les famílies.
La periodicitat de les reunions és mensual.

L’escola també organitza activitats al llarg del curs perquè s’impliquin les famílies:
•
Jornades de portes obertes, una per trimestre.
•
Sortides i/o convidar experts.
•
Altres espais de col·laboració emergents.

ELEMENTS DE COORDINACIÓ AMB ELS INFANTS
Volem promoure la participació dels nostres infants i vetllar perquè se sentin inclosos dins la Comunitat
Educativa, donant-los oportunitats, espais i moments per a dialogar i fer propostes.
TREBALL D’AULA
MOMENTS DE
CONVERSA

Són moments i espais diaris per a percebre les pròpies emocions (àmbit
intrapersonal) i les dels altres, generant vincles interpersonals que afavoreixen
el sentiment de pertinença al grup.
Al final de la conversa es planifica i consensua el full de ruta de la resta de la
jornada.
Els moments de conversa es realitzen a primera hora del matí.

PORTAVEUS DE
CLASSE

Cada grup classe té dos representants (un nen i nena). Aixequen acta dels
acords i/o propostes del grup un cop finalitzades les assemblees d’infants.
La periodicitat de les reunions és mensual.

CONSELL
D’INFANTS
Delegats de les aules
Ajuntament de
Centelles

Els infants de cicle superior s’hi poden presentar per participar en la presa de
decisions a la vida del municipi de Centelles. Es troben altres consellers de les
altres escoles. Com a mínim fan 8 reunions al llarg del curs.

7. MARC NORMATIU
Aquest Projecte de direcció s’ha elaborat segons els procés previst a la LEC i
desenvolupat en la normativa corresponent:
❖ Llei d’educació́ 12/2009, d’educació.
❖ Llei Orgànica 2/2006, d’educació.
❖ Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius.
❖ Decret 155/2010 , de la direcció́ de centres educatius públics i de personal
directiu professional docent.
❖ Decret 119/2015, currículum de primària.
❖ Ordre ENS/146/2016, avaluació primària.
❖ Decret 150/2017, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema
educatiu inclusiu.
❖ Decret 39/2014, plantilla docent.
❖ Decret 279/2006, de drets i deures de l’alumnat en els centres educatius no
universitaris de Catalunya (articles vigents 1 a 28).
❖ Resolució ENS/585/2017, Projecte de convivencia.
❖ Decret 75/2007, Escolarització.
❖ Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu, aprovat per Acord de
Govern, de 20 de gener de 2015.

