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1- INTRODUCCIÓ

Els canvis  que es produeixen a la societat, aquesta societat de la informació i el coneixement, creen nous reptes al camp 

educatiu. La nostra escola ja porta un temps de reflexió respecte a com es poden assolir aquests canvis i quin paper hi juguem 

tots els components de la nostra comunitat educativa. 

Un primer repte que cal assumir és que cal fonamentar l’educació en aprendre a aprendre. El rol mestre-alumne canvia, cal 

deixar enrere models noucentistes que  uniformaven l’ensenyament fins al punt que s’esperava del mestre que fos l’instructor 

amb l’objectiu que tots els aprenents assolissin uns objectius fonamentats en la repetició i còpia d’un model donat. Ara cal anar 

cap a un model on el mestre es converteix en guia i orientador de l’aprenentatge però el protagonista del mateix és l’alumne. 

Un segon repte que creiem que cal que assumeixi l’escola és el d’aprendre a viure junts. A la societat actual que es regeix per 

un nou capitalisme i globalització que porten a l’ individualisme i a la pèrdua de valors que són fonamentals per a la 

convivència, és de vital importància que es fomenti la solidaritat i la cohesió. Això ho aconseguirem donant un paper 

protagonista al treball cooperatiu i al pla de convivència del nostre centre, entre d’altres accions que es concretaran més 

endavant. 

És per això que en el projecte que presentem per als propers quatre anys tindrem molt presents els següents aspectes: 

• L’educació està dirigida a la capacitat de produir i utilitzar els coneixements, aplicant allò que s’ha après a la pràctica 

amb rigor, i això implica el fet de pensar, aplicar hipòtesi, controlar variables. 
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• Per aprendre a aprendre cal realitzar tasques de més o menys complexitat.  

• El mestre ja no és només un transmissor de coneixement també és un acompanyant, un orientador, un mediador i  un 

model de referència. 

• Donar importància als objectius de cohesió social que es desenvolupen a la Llei d’Educació de Catalunya i al Decret de 

Currículum d’Educació Infantil i al de Primària.  

• Fomentar el respecte a la diferència, la solidaritat i la resolució de conflictes per mitjà del diàleg. Cal assegurar la 

personalització de l’educació, l’autonomia de l’alumne i el treball de les emocions. 

• Els mestres son els agents del canvi social. Volem impulsar un claustre il·lusionat amb la seva tasca. Hem de creure 

que el nostre esforç és necessari, que cal investigar i treballar per la millora de l’educació. 
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2. PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL (PEC) 

L’actual PEC necessita una reestructuració, revisió i adaptació a la realitat del moment actual que viu el centre. 

El proper curs es farà una actualització del mateix amb la participació de tota la comunitat educativa.  

Cal tenir en compte el moment actual de canvi metodològic que han deixat obsolets bona part dels acords que quedaven 

recollits en aquest document de centre, tot i que segueixen vigents els principis democràtics i els valors que figuren en els 

principis generals. 

Aquests canvis també afectaran a altres documents que en formen part com són la carta de compromís educatiu, el projecte 

lingüístic, el pla lector,etc. Així com també caldrà que el Pla Anual reculli  els objectius i actuacions necessàries per tal de 

complir els principis recollits al PEC i les directrius del Pla de Direcció. Per verificar el grau de compliment caldrà que es tingui 

en compte el SIC (Sistema d’Indicadors de Catalunya) i altres indicadors propis del centre. 

El plantejament pedagògic que proposem recull els acords que es van produir el curs passat quan es va fer una Formació 

Interna de Centres respecte a l’avaluació formativa, a la qual va participar més del 80% del claustre. El model proposat és el de 

treball per projectes, però paral·lelament hi hauran unes estones de treball a les que els alumnes treballaran de forma més 

sistemàtica aquells objectius de les àrees instrumentals (llengües i matemàtiques) que es consideri oportú. Aquest treball es 

farà, segons convingui, de forma individual, per parelles, en petit grup o com a grup-classe. També hi haurà altres àrees que 

imparteixen especialistes com la música, educació física, religió i anglès que disposaran d’un horari fix setmanal. 
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3. DIAGNOSI ACTUALITZADA DEL CENTRE 

L’escola compta amb 479 alumnes. 141 d’Educació Infantil, 115 de Cicle Inicial, 109 de Cicle Mitjà i 114 de Cicle Superior. Al 

curs escolar 2015/16 hi ha doble línia a P3, P4 i 4t. Els altres nivells estan triplicats. En total són 23 grups. Les aules es 

reparteixen en diversos edificis. A l’Edifici Vermell, situat al carrer Sardana hi ha les set aules d’Educació Infantil i dues de Cicle 

Inicial (un primer i un segon). A l’edifici d’obra situat al pati hi ha dues aules de primer i al mòdul prefabricat hi ha dues aules de 

segon. 

Aquesta distribució dificulta molt la comunicació i cal tenir en compte els desplaçaments dels especialistes a l’hora de fer 

horaris. També fa més complicat el poder fer activitats entre alumnes de diferents cicles, com per exemple els padrins de 

lectura. L’escola queda repartida en dos grans espais separats per un carrer i una distància aproximada de 400 m. 

A nivell de plantilla per atendre aquest alumnat el centre disposa d’una dotació de 33,5 mestres que comptant les reduccions 

de jornada fan que el nostre claustre compti amb 38 mestres. Hi ha 8 mestres d’educació infantil, 7 són tutores i una fa tasques 

de reforç, també comptem am una TEI i dues vetlladores. A Primària hi ha 17 tutors/es. Quant a les especialitats comptem amb 

tres mestres d’educació especial, tres mestres d’anglès, tres mestres d’educació física, una de música i un de religió. 

A l’escola hi ha 19 alumnes amb nacionalitat estrangera però que han nascut a l’estat espanyol (3,96%). Hi ha 4 alumnes amb 

nacionalitat estrangera i que han nascut en el seu país d’origen (0,83%) i 4 alumnes han nascut en un altre país però tenen 

nacionalitat espanyola (0,83%). Enguany no hi ha cap alumne nouvingut. 
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Al nostre centre hi ha poc alumnat que requereixi una adaptació al nostre sistema educatiu pel seu lloc de procedència. A 

Educació Infantil la immersió lingüística ja fa que els alumnes que procedeixen de llars de pares estrangers s’adaptin 

progressivament a l’ús de la llengua vehicular de l’escola que és el català. A primària la Comissió d’Atenció a la Diversitat vetlla 

perquè es proporcionin els recursos humans (reforç, Suport Escolar Personalitzat, etc.) i materials necessaris per poder fer una 

bona integració al nostre marc educatiu. 

Quant a l’atenció a la diversitat hi ha 29 alumnes d’educació infantil (P4 i P5) que reben SEP dins l’horari lectiu (dues hores 

setmanals en petit grup). Hi ha 41 alumnes de Cicle Inicial que són atesos amb diferents mesures d’atenció a la diversitat 

(reforç, SEP, Educació Especial, seguiment EAP). De cicle mitjà són atesos 50 alumnes i de cicle superior 51. Al nostre centre 

actualment el SEP de Primària es realitza en tres sessions setmanals d’ampliació horària de 12:30 a 13 h. En total un 35,7 % 

són atesos amb alguna mesura d’atenció a la diversitat. D’aquest alumnes són de necessitats educatives especials amb 

dictamen el 1,82%.  Som una escola inclusiva que escolaritza nens amb necessitats educatives de diferents tipologies. A la 

Comissió d’atenció  a la Diversitat es distribueixen els recursos humans i materials necessaris i disponibles  per atendre 

aquests casos. Tot i que aquest 35,7% pot semblar un xifra elevada indica que s’està atenent la diversitat al màxim de les 

nostres possibilitats. Caldria fer un seguiment més continuat dels alumnes d’altes capacitats i elaborar un pla de diversitat que 

reculli tant el treball a fer amb els alumnes d’alt rendiment com aquells de rendiment més baix.  Aquest curs més de la meitat 

del claustre participa en uns tallers a centre com a formació per atendre millor als alumnes d’altes capacitats. 

Si mirem els indicadors de centre d’enguany, hi ha una sèrie de valors respecte als quals cal fer una seriosa reflexió. 
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Ha baixat força l’índex de participació d’alumnes a les activitats extraescolars. Tot  i que l’impacte de la crisi econòmica ha 

estat important al municipi, amb una taxa d’atur que arriba al 14,84% (juliol 2015). Caldrà revisar juntament amb l’AMPA el 

tipus d’activitats que ofereix el centre. Cal tenir present que hi ha altres entitats que també tenen un pes important al municipi 

com és l’Escola de Música, el Bàsquet i el Futbol, entre d’altres, que ofereixen activitats fora d’horari escolar. Caldrà fer una 

anàlisi al Consell Escolar i vetllar perquè els alumnes amb situacions econòmiques més desfavorides (al centre hi ha un 3%) 

no quedin apartats d’aquest tipus d’activitat. 

Al centre hi ha un índex de mobilitat per sota de la mitjana de Catalunya tant sin parlem d’alumnes com de mestres. Tampoc hi 

ha problema d’absentisme.  

Analitzant els resultats acadèmics, tots els nivells superen l’índex de la mitjana de Catalunya llevat dels alumnes de 4t curs de 

primària.  Si veiem l’evolució dels darrers cursos: 

 

 

CURS 
ESCOLAR 

MITJANA DE 
CATALUNYA 

VALOR DEL 
CENTRE 

2014-15 94,087 91,1 

2013-14 92,582 76,67 

2012-13 92,678 89,36 

2011-12 92,081 79,59 

2010-11 93,043 86,2 
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Aquest darrer curs han augmentat molt el percentatge d’alumnes que aproven el curs però encara estan tres punts per sota de 

la mitjana de Catalunya. Les tres àrees que no arriben a la mitjana són de l’àmbit de les llengües (català, castellà i anglès). 

Aquest curs 2015/16 s’han fet desdoblaments d’anglès oral/projectes per afavorir el treball en grups reduïts. També s’han 

inclòs a les estones de treball sistemàtic tasques que afavoreixin l’assoliment de les competències bàsiques de les àrees de 

llengua. 

A la Formació Interna de Centre que vam realitzar el claustre el curs passat per tal de treballar aspectes relacionats amb 

l’Avaluació formativa es va veure que s’havia de canviar la metodologia de treball i que s’havien de fer servir diferents 

instruments d’avaluació per aconseguir que l’alumne sigui conscient d’on és i cap on va. La millora de l’expressió escrita serà 

un dels objectius prioritaris d’aquest projecte de direcció pel període 2016-2020. 

Tal i com va quedar recollit a la memòria del curs 2014-15 les proves diagnòstiques de 3r també van evidenciar que cal revisar 

el treball que s’ha fet amb els alumnes per tal de millorar el  nivell competencial que tenen de català, castellà i matemàtiques. 

També serà una prioritat a l’hora de millorar els resultats del centre. 

Per últim també analitzant els resultats de les proves de competències de sisè queda palès que s’ha de millorar el nivell 

competencial d’expressió escrita dels alumnes de sisè. Una de les estratègies plantejades és el desdoblament d’anglès oral i 

expressió escrita. Els alumnes han de ser capaços d’aplicar els criteris de correcció que s’utilitzen en la correcció de les proves 

de competències i poder millorar la cohesió, coherència, adequació i correcció lingüística. 
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4. OBJECTIUS A ASSOLIR 

1. Millorar el nivell d’adquisició de competències bàsiques a tota l’Educació Primària. Amb especial èmfasi als aspectes que 

cal millorar, un cop revisat el Sistema dÌndicadors de Centre (SIC) i rebuda l’AVAC (avaluació de centre), com  són 

l’expressió escrita, la comprensió lectora i el bloc d’espai, forma i mesures de l’àrea de matemàtiques. 

2. Millorar els resultats acadèmics a tots els nivells. 

3. Potenciar l’atenció específica als alumnes amb altes capacitats. 

4. Prendre consciència de les pròpies accions i la incidència en el nostre entorn natural. Definim l’educació ambiental com un 

eix transversal que ha d’implicar de forma activa i cooperativa a tota la comunitat docent en tots els àmbits de la vida de 

l’escola. 

5. Donar impuls a l’ús de les TIC a l’escola, consolidant com a projecte d’escola la robòtica educativa, convertint aquesta 

tecnologia en una forma d’aprendre fonaments científics, tecnològics i matemàtics d’una forma lúdica i experimental.  

6. Impulsar la innovació metodològica i pedagògica. 

7. Revisar i actualitzar la documentació de centre, segons la normativa vigent i els canvis metodològics que s’han produït al 

centre. 

8. Potenciar una línea de centre coherent a través de l’equip de coordinació, els cicles i les comissions. 
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9. Afavorir l’autonomia de centre, fent una planificació econòmica, procurant adequar el pressupost a les necessitats reals del 

centre, per optimitzar recursos. 

10. Fer un seguiment de les necessitats d’infraestructura i de manteniment del centre 

11. Propiciar un bon clima de convivència entre tots els membres de la comunitat educativa (alumnes, mestres, famílies, 

personal no docent...) i potenciar la seva participació. 

12.  Informar a la comunitat educativa sobre la dinàmica del centre i impulsar la seva participació utilitzant diferents canals 

d’informació. 

13.  Afavorir la col·laboració amb les institucions de l’entorn per tal de millorar la cohesió 
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5. ACTUACIONS PREVISTES, CONCRECIONS ORGANITZATIVES  i INDICADORS PER A L’AVALUACIÓ 

ÀMBIT PEDAGÒGIC I ACADÈMIC 

OBJECTIU LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS 
D’AVALUACIÓ TEMPORALITZACIÓ  RECURSOS HUMANS 

Millorar el nivell 

d’adquisició de les 

competències bàsiques 

Augmentar el nombre de 

tasques d’expressió 

escrita a tota la primària 

aplicant els criteris de 

correcció de les proves de 

competències bàsiques. 

Sistematitzar la resolució 

de problemes fent 

conscients als alumnes de 

la planificació necessària 

per a la seva realització. 

 

Incrementar un 10% 

l’alumnat que supera 

l’expressió escrita a les 

proves de sisè (en 4 

anys). 

 

Augmentar per sobre 

del 90% el nombre 

d’alumnes que 

assoleixen la resolució 

de problemes 

matemàtics. 

Els 4 cursos.  Tot l’equip docent 
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ÀMBIT PEDAGÒGIC I ACADÈMIC 

OBJECTIU LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS 
D’AVALUACIÓ TEMPORALITZACIÓ  RECURSOS HUMANS 

Elaborar i passar unes 

proves competencials a 

cada nivell de primària. 

% d’alumnes que 

superen les proves 

elaborades. 

Millorar els resultats 

acadèmics a tots els 

nivells. 

Impulsar un pla per a la 

millora de l’expressió 

escrita amb la participació 

de tot el claustre. 

Analitzar i reflexionar els 

documents de 

competències bàsiques de 

llengua i matemàtiques, 

concretant les estratègies 

adients a cada nivell. 

% d’alumnes que 

superen les àrees. 

 

 

Recull de les estratègies 

acordades. 

 

 

 

 

Tots els cursos Equip directiu 

Equip de coordinació 

Comissions 

Cicles 
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ÀMBIT PEDAGÒGIC I ACADÈMIC 

OBJECTIU LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS 
D’AVALUACIÓ TEMPORALITZACIÓ  RECURSOS HUMANS 

Fomentar les tècniques 

d’estudi a partir de les 

recerques dels Projectes 

de treball i el treball 

sistemàtic. Cada alumne 

crearà la seva carpeta 

d’aprenentatge. 

Diversificar i utilitzar el 

material didàctic 

disponible i renovar-lo o 

ampliar-lo si s’escau. 

Valoracions de les 

carpetes d’aprenentatge 

dels alumnes. 

 

 

 

 

Inventari del material 

didàctic.  

Potenciar l’atenció 

específica als alumnes 

Elaboració d’un pla 

d’atenció a la diversitat 

El document elaborat 

 

Curs 2016-17 Comissió d’atenció a la 

diversitat i equips 
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ÀMBIT PEDAGÒGIC I ACADÈMIC 

OBJECTIU LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS 
D’AVALUACIÓ TEMPORALITZACIÓ  RECURSOS HUMANS 

amb altes capacitats Establir un calendari de 

reunions de la CAD, 

específic per a la seva 

concreció. 

Nombre de reunions 

realitzades. 

docents. 

Prendre consciència de 

les pròpies accions i la 

incidència en el nostre 

entorn natural. Definim 

l’educació ambiental 

com un eix transversal 

que ha d’implicar de 

forma activa i 

cooperativa a tota la 

comunitat docent en 

Crear una comissió 

d’educació ambiental amb 

un mestre de cada cicle, 

dos representants del 

Consell de nens  i un 

representant de 

l’Ajuntament. S’elaborarà 

un Pla d’actuació anual. 

Utilitzar de forma racional 

El document del pla  

d’actuació elaborat. 

Grau d’assoliment dels 

objectius. 

 

 

 

Reducció del paper 

utilitzat al llarg del curs 

Setembre de 2016- 

juny de 2020 

 

Comunitat educativa 

Regidoria de Medi  

ambient de l’Ajuntament 

de Navarcles 
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ÀMBIT PEDAGÒGIC I ACADÈMIC 

OBJECTIU LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS 
D’AVALUACIÓ TEMPORALITZACIÓ  RECURSOS HUMANS 

tots els àmbits de la 

vida de l’escola. 

 

el paper . 

Recollir de forma selectiva 

matèria orgànica, paper, 

plàstics, CD’s, tòners i 

cartutxos d’impressora... 

Promoure l’estalvi 

energètic. 

Difondre a la comunitat 

educativa les activitats 

relacionades amb el medi 

ambient, participant a 

nivell d’escola en aquelles 

que es consideri oportú. 

escolar. 

Graelles de control. 

 

 

 

% de reducció del 

consum energètic. 

Registre de 

comunicacions i 

participacions al Pla 

Anual i a la Memòria. 
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ÀMBIT PEDAGÒGIC I ACADÈMIC 

OBJECTIU LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS 
D’AVALUACIÓ TEMPORALITZACIÓ  RECURSOS HUMANS 

Programar activitats 

d'educació ambiental. 

Dinamitzar com a projecte 

d’escola l’hort. 

Programacions d’Aula. 

 

Registre d’activitats 

anual. 

Donar impuls a l’ús de 

les TIC a l’escola, 

consolidant com a 

projecte d’escola la 

robòtica educativa, 

convertint aquesta 

tecnologia en una forma 

d’aprendre fonaments 

científics, tecnològics i 

Utilitzar, confegir i 

dinamitzar l’espai web de 

l’escola a la plataforma 

Nodes. 

Ampliar el treball de 

programació i robòtica a 

tots els nivells educatius. 

Potenciar l’ús de PDI, 

tablets, ordinadors... 

Espai web acabat. 

Nombre de visites i/o 

aportacions a la web. 

 

% d’alumnes implicats. 

 

 

% d’utilització. 

Tots els cursos. Equip directiu 

Comissió d’informàtica 

Cicles i altres  

comissions 
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ÀMBIT PEDAGÒGIC I ACADÈMIC 

OBJECTIU LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS 
D’AVALUACIÓ TEMPORALITZACIÓ  RECURSOS HUMANS 

matemàtics d’una forma 

lúdica i experimental.  

 

Afavorir la comunicació 

amb les famílies per mitjà 

d’Internet. 

Fer arribar els informes a 

les famílies en format pdf 

(o equivalent). 

% de comunicacions 

fetes electrònicament o 

en paper. 

% d’informes en format 

electrònic. 

Impulsar la innovació 

metodològica i 

pedagògica. 

Establir un calendari de 

claustres pedagògics per 

explicar als company/es 

les diferents experiències. 

Potenciar la formació  a 

centre amb la participació 

de més del 80% del 

Actes dels claustres. 

 

 

 

Percentatge de mestres 

inscrits i que acaben les 

formacions de centre. 

Els 4 cursos Claustre 

Centre de Recursos 

Pedagògics/Pla de 

Formació de Zona 
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ÀMBIT PEDAGÒGIC I ACADÈMIC 

OBJECTIU LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS 
D’AVALUACIÓ TEMPORALITZACIÓ  RECURSOS HUMANS 

claustre. 

Promoure iniciatives 

innovadores. 

 

Recull a les memòries 

anuals de les propostes 

de millora per incloure al 

pla de treball del 

següent curs. 

 

ÀMBIT NORMATIU I ORGANITZATIU 

OBJECTIU LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS 
D’AVALUACIÓ TEMPORALITZACIÓ RECURSOS HUMANS 

Revisar i actualitzar la 

documentació de 

centre, segons la 

normativa vigent i els 

Revisar i actualitzar els 

documents de centre. 

Els propis documents 

revisats i aprovats en 

claustre/consell: 

Curs 2016/17 Equip de coordinació 

Claustre 

Consell Escolar 
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ÀMBIT NORMATIU I ORGANITZATIU 

OBJECTIU LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS 
D’AVALUACIÓ TEMPORALITZACIÓ RECURSOS HUMANS 

canvis metodològics 

que s’han produït al 

centre. 

PEC 

NOFC 

Projecte Lingüístic 

Pla Lector 

Pla d’Acollida 

Pla d’Acció Tutorial 

Potenciar una línea de 

centre coherent a 

través de l’equip de 

coordinació, els cicles i 

les comissions. 

 

Promoure el treball en 

equip entre els mestres 

del cicle/claustre. 

Establir un calendari de 

reunions equip 

directiu/cicles. 

Actes de reunions de 

cicle 

Memòria 

 

 

Tots els cursos Equip directiu 

Claustre 
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ÀMBIT NORMATIU I ORGANITZATIU 

OBJECTIU LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS 
D’AVALUACIÓ TEMPORALITZACIÓ RECURSOS HUMANS 

Vetllar per 

l’aprofitament de les 

reunions de treball 

pedagògic com a mitjà 

d’intercanvi i 

assessorament intern 

dels cicles. 

Concretar el pla de 

treball i objectius a 

assolir per cada mestre 

de l’escola: tutoria, 

comissió, de cicle, 

d’escola, festes, etc. 

% de satisfacció dels 

mestres 

 

 

 

 

% dels objectius 

assolits (pla mestres) 
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ÀMBIT DE GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DE CENTRE 

OBJECTIU LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS 
D’AVALUACIÓ TEMPORALITZACIÓ RECURSOS HUMANS 

Afavorir l’autonomia de 

centre, fent una 

planificació econòmica, 

procurant adequar el 

pressupost a les 

necessitats reals del 

centre, per optimitzar 

recursos. 

Dur a terme la gestió 

econòmica de centre 

supervisant les 

despeses i la 

generació de recursos 

durant el curs escolar. 

Adequar el pressupost 

a les necessitats del 

centre. - Recull de 

demandes dels cicles i 

comissions. 

Justificació de comptes 

al claustre i al Consell 

escolar. 

Tots els cursos Equip directiu 
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ÀMBIT DE GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DE CENTRE 

OBJECTIU LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS 
D’AVALUACIÓ TEMPORALITZACIÓ RECURSOS HUMANS 

Fer un seguiment de 

les necessitats 

d’infraestructura i de 

manteniment del centre 

Reunions amb 

representants de 

l’Ajuntament. 

Proposar condicionar 

l’entrada a l’edifici 

vermell aprofitant els 

espais que són de 

l’Ajuntament al costat 

de la Petanca. 

Millora i modernització 

de les instal·lacions del 

centre. 

% de millores 

realitzades 

 

 

Els 4 cursos. Equip directiu 

Consell Escolar 
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ÀMBIT DE PARTICIPACIÓ DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIV A I DE L’ENTORN 

OBJECTIU LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS 
D’AVALUACIÓ TEMPORALITZACIÓ RECURSOS HUMANS  

Propiciar un bon clima 

de convivència entre 

tots els mestres, a més 

de tota la comunitat 

educativa (alumnes, 

mestres, famílies, 

personal no docent...) i 

potenciar la seva 

participació. 

 

Claustres pedagògics, 

participatius i 

democràtics potenciant 

la reflexió i el debat de 

diferents aspectes 

pedagògics i de 

convivència. 

Reunions de pares 

més participatives. 

Presentar a les famílies 

el treball realitzat dins 

l’espai de projectes. 

% de satisfacció dels 

diferents sectors a 

partir d’enquestes que 

valorin el grau de 

satisfacció. 

 Final de curs 2016-17 Equip directiu i 

coordinació. 

Claustre 

Consell escolar 
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ÀMBIT DE PARTICIPACIÓ DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIV A I DE L’ENTORN  

OBJECTIU LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS 
D’AVALUACIÓ TEMPORALITZACIÓ RECURSOS HUMANS  

Informar a la comunitat 

educativa sobre la 

dinàmica del centre i 

impulsar la seva 

participació utilitzant 

diferents canals 

d’informació. 

Utilització de la nova 

web Nodes com espai 

de comunicació a 

diferents nivells (grups-

classe, famílies, 

mestres, consell, PAS, 

etc.). 

Reunions amb les 

famílies. 

Nombre de visites. 

% d’ús dels diferents 

sectors de l’escola. 

% participació als blogs 

o espais d’opinió. 

% d’assistència a les 

reunions. 

 

Tots els cursos Equip directiu 

Claustre 

Consell 

AMPA 

Afavorir la  

col·laboració amb les 

institucions de l’entorn 

Participar a diferents 

events  organitzats per 

l’Ajuntament o entitats 

Inclusió al Pla Anual de 

la relació de les festes 

del poble on participarà 

Cada curs escolar Equip directiu 

Cicles i claustre 
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ÀMBIT DE PARTICIPACIÓ DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIV A I DE L’ENTORN  

OBJECTIU LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS 
D’AVALUACIÓ TEMPORALITZACIÓ RECURSOS HUMANS  

per tal de millorar la 

cohesió. 

representatives de la 

vida cultural del poble 

de Navarcles. 

Participar com 

institució a diferents 

actes de la vida cultural 

de Navarcles. 

l’escola. 

Grau de satisfacció a 

partir de les reflexions i 

propostes de millora a 

la memòria Anual. 

Nombre d’actes als 

quals assisteix direcció 

o altres membres de la 

Comunitat educativa en 

representació del 

centre. 
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6. PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA I  LIDERA TGE DISTRIBUÏT 

L’Escola Catalunya es defineix en els principis generals del PEC com a democràtica i participativa. 

Les funcions del director, cap d’estudis i secretari estan recollides a les NOFC aprovades el  25 de juny del 2013 i que recullen 

totes les atribucions que s’especifiquen a la llei d’educació, al decret de direcció DECRET 155/2010. També es recull les 

funcions de les diferents estructures organitzatives del centre: claustre, consell escolar, cicles, comissions, etc. 

Creiem molt important la implicació de tota la comunitat educativa a l’organització, gestió, avaluació i consecució dels objectius 

marcats per tal d’oferir als nostres alumnes una educació de qualitat, innovadora i arrelada a l’entorn. Per això es vetllarà que 

les persones que formen part de cadascuna de les estructures organitzatives es senti motivada i desenvolupi amb satisfacció 

les tasques encomanades. 

Es faran periòdicament reunions d’equip directiu conjuntament amb els coordinadors de cicle per tal d’avaluar com s’estan 

duent a terme les actuacions previstes al Pla Anual i el grau d’assoliment dels objectius previstos valorant els indicadors 

corresponents. 

Es farà una reflexió conjunta amb tot el claustre del Sistema d’Indicadors de Centre, per tal d’obtenir una visió general dels 

resultats acadèmics aconseguits  i  la presa de mesures corresponents en cas de comprovar discrepàncies o resultats per sota 

del que s’esperava. També es presentaran al Consell Escolar aquestes reflexions i  els acords que es generin. 
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7. RETIMENT DE COMPTES 

El Projecte de Direcció contempla uns objectius a aconseguir en el seu període de vigència: setembre del 2016 a juny del 

2020. Aquests objectius quedaran recollits dins les Programacions generals de centre dels quatre propers cursos. Anualment el 

Claustre i el Consell Escolar faran la revisió de la consecució dels mateixos, reflexions que es recolliran a la Memòria Anual, 

juntament amb les propostes de millora i les mesures pertinents si els resultats no són els previstos. 

L’Equip Directiu és el responsable per vetllar que hi hagi una coherència entres els objectius del Projecte de Direcció i el seu 

desplegament al Pla Anual i també a les Programacions d’Aula. Aquest control es durà a terme incloent dins el Pla d’Avaluació 

Interna aquells objectius de millora plantejats. 

Al final del període es farà també una avaluació del projecte i la gestió del mateix.  
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