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Tenim la opció de fer servir 

el do de la nostra vida  

per fer d’aquest món un lloc millor 

 

-Jane Goodall- 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest projecte de direcció l’he elaborat tenint en tot present la resolució 

ENS/2510/2013, annex I, apartat 4, on es regula la normativa per a la 

presentació dels projecte de direcció. També he tingut present en tot moment 

les característiques de l’Escola Sant Josep El Pi, amb la realitat en la que es 

troba l’any 2012, i per descomptat una altre part important d’aquest projecte 

neix de la il·lusió i les ganes de fer, continuar fent i millorar en allò que sigui 

possible, aquesta escola, un referent pel que fa a bones pràctiques educatives 

que potencien el desenvolupament integral de l’alumnat, on els seus i les 

seves integrants hi participen de manera activa i renovadora i que a la vegada 

és una dinamitzadora de l’entorn educatiu. 

 

Aquest vol ser un projecte de direcció que d’una banda continuï amb la feina 

que hem anat fent els anteriors Equips Directius. Es basa en la nostra forma de 

treball que és anar seguint el nostre Projecte Educatiu de forma consensuada 

per la nostra Comunitat Educativa, introduint els canvis que pensem que són 

més adients per adaptar-nos a la realitat canviant, però sense deixar de banda 

criteris que són del tot vigents en l’actualitat i que  són l’essència del model 

d’aquesta escola i caracteritzen la nostra forma de fer.  

 

Agraeixo la confiança que han mostrat els i les mestres de l’escola, la resta de 

persones que hi treballen, les famílies de l’AMPA i la resta de membres de la 

comunitat educativa, que amb el seu suport, les aportacions i suggeriments, 

les diferències d’opinió, formen part d’aquest projecte, d’aquesta escola, 

d’aquest entorn educatiu al qual ens uneix una idea comú, la millor educació 

dels nostres alumnes , filles i fills. 
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2. PRESENTACIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU 
 

Aquest projecte que presento com a director, el presento en en una situació 

una mica atípica, després de dos anys d’haver estat reescollit com a director, 

ja que no complia el requisit de ser definitiu al centre, i treballant ja sobre un 

projecte inicial on els objectius proposats tenen la intencionalitat de poder 

acabar-se assolint amb una continuïtat durant els propers anys. 

 

Al moment de presentar-me a la direcció a l’escola, tenia la il·lusió i 

l’entusiasme de poder continuar treballant a la part gestora, dinamitzadora i de 

lideratge del centre. Després de dos anys com a director i quatre anys de cap 

d’estudis a l’equip directiu anterior, tant el claustre com el consell escolar, així 

com altres persones de la comunitat educativa, ens han recolzat a mi i a 

l’equip directiu que continuem per tirar endavant aquest projecte.  

 

A banda del recolzament, que és imprescindible, l’acceptació del càrrec estava 

condicionat a dos factors. D’una banda, la continuïtat de la cap d’Estudis, 

Carmen Alonso, que ha estat un pilar bàsic i fonamental a l’hora de poder 

desenvolupar i assolir tot el que estem assolint i pretenem continuar assolint 

amb el projecte de direcció. És la persona de l’equip amb qui vam començar 

des de l’inici del projecte, i hem fet molt bon equip i s’ha generat una dinàmica 

i una sinèrgia molt positiva que s’ha reflectit en tots els aspectes de la nostra 

comunitat educativa.  

De l’altra la continuïtat del secretari Jesús Chivite, que es va incorporar el curs 

anterior a l’equip directiu, com a part clau d’un dels aspectes molt importants 

d’aquest projecte que és la revisió i un nou model de treball de la gestió 

econòmica de l’escola, i que està fent molt bona feina i adaptant-se i 

comprenent molt bé el nou enfoc que estava projectat per aquest àmbit. 

 

Som conscients de la complexitat de la situació en la que ens trobem, tant a 

nivell social, com laboral i professional. Però estem convençuts que, amb el 

suport de l’equip de mestres que treballa amb compromís, i amb l’actitud i el 

treball de fer les coses de la millor manera possible, aquest projecte serà molt 

positiu i suposarà una millora per la nostra escola i el seu entorn educatiu. 
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3. L’ESCOLA SANT JOSEP – EL PI I EL SEU ENTORN 

 

L’ESCOLA. 

Denominació: Escola Sant Josep – el Pi 

Codi: 08042883 

Població: L’Hospitalet de Llobregat 

Codi Postal: 08901 

Telèfon i fax: 93 337 23 35 

Adreça: Av. Josep Tarradellas, 122 

Adreça electrònica: a8042883@xtec.cat 

Web: www.esjep.cat 

 

Per entendre la realitat d’aquesta escola no podem obviar els seus inicis ja que 

van condicionar molt del que és avui en dia. 

Aquesta història comença  cap a 1940-1959 quan una parella de mestres joves, 

en Jaume Josa i la Pepita Llorca, que no poden exercir la seva professió en una 

escola pública per la repressió franquista decideixen obrir una Escola en La 

Sala Mercuri i el “Pisito”  al barri de Sant Josep.  

Posteriorment van construir dos edificis i es va consolidar la Acadèmia San José  

i el Parvulario Alpi 1958-1983. 

A 1983 tot havia canviat molt i els mestres joves que treballàvem a l'escola 

van decidir  formar una  Cooperativa de mestres, per donar continuïtat a la 

nostra feina, amb la voluntat de passar a ser una ESCOLA PÚBLICA catalana, 

plural, arrelada al barri, aconfessional, participativa i renovadora on l'objectiu 

global és el desenvolupament actiu de totes les possibilitats de l'alumnat tant 

en els aprenentatges cognitius i en el desenvolupament individual i col·lectiu 

de la pròpia personalitat com en la sensibilització i respecte vers l'entorn 

social, ambiental i cultural. Per això forma part del CEPEPC, i s’aconsegueix la 

fita de ser Escola Pública al febrer del 1987. Durant aquest període es va 

comptar amb el suport de les famílies i de l'AMPA de l'Escola. 

 

A L’any 1994 anem a l’escola canvia d’edifici i passa a l’antiga escola 

Muntanya. Desprès d’uns quants anys arreglant-la i acondicionant-la, s’ofereix 
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la possibilitat de tornar a canviar d’edifici i passar a l'antiga escola Pau Esteve. 

Al setembre del 2003 es comença al nou espai, que és la ubicació actual de 

l’escola, a l’Avinguda Josep Tarradellas i Joan 122, de l’Hospitalet de Llobregat. 

  

Durant aquests darrers anys, l’esforç de la nostra Comunitat Educativa ha estat 

centrat sobretot en treballar  per aconseguir un edifici en condicions. 

Dissenyant i creant espais com les aules d’idiomes, el gimnàs, la sala de 

psicomotricitat, l’aula de ciències, l’hort, la biblioteca, la remodelació i 

ampliació del menjador, entre moltes altres. 

 

Així mateix durant aquest anys ens hem hagut de flexibilitzar en pro de la 

nostra comunitat educativa, la ciutat i el barri, per acollir temporalment una 

llar d’infants del barri a la que li va caure el sostre. I per acollir un doble grup 

de P3 durant el curs 2009, fruit d’un boom demogràfic el 2006, i que ens va 

suposar haver de suprimir l’espai de l’aula d’educació artística i plàstica que 

tant havia costat crear, organitzar i dotar dels recursos necessaris.  

 

Enguany les ràtios d’alumnes s’han mantingut però continuen altes, i les 

condicions laborals i els recursos dels centres i dels docents de l’escola porten 

ja uns anys patint retallades i un empitjorament que es va agreujant.  

 

Des de l’escola intentem, i aconseguim, treballar per tal d’adaptar-nos a 

aquestes situacions i realitats negatives i minimitzar-ne les conseqüències, 

sempre des del compromís amb la nostra feina, amb els nostres alumnes i les 

seves famílies i la il·lusió de continuar fent la nostra tasca de mestres de la 

millor manera possible. 

 

EL SEU ENTORN 

 

L’escola està situada al barri de Sant Josep, envoltada d’edificis. És un barri 

amb una població estable que va viure la seva època d’expansió cap a la 

dècada dels anys 50 coincidint amb l’onada migratòria de persones vingudes 

d’arreu del territori espanyol.  
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El barri de sant Josep va passar de ser una zona amb activitat agrícola i 

industrial, a una zona de serveis i comerç. Els espais ocupats per empreses 

importants van marxar cap a la perifèria o bé van desaparèixer es van 

urbanitzar, el món de la construcció va passar a ser un dels principals sectors 

on treballaven moltes persones del barri. La classe socioeconòmica va passar 

de ser mitja a mitja- i molts d’aquells nouvinguts es van quedar i es van 

establir al barri. Són el gruix i la part més representativa de les famílies que 

porten els seus fills a l’escola Sant Josep – El Pi. De fet, els alumnes que estan 

actualment a les aules de cursos inferiors (educació infantil i cicle inicial) són la 

quarta generació, els besnéts d’aquells primers immigrants. Es tracta, per tant, 

una població assentada i compromesa amb el barri.  

 

La ciutat i el barri van viure una segona gran onada migratòria entre els anys 

2000 i el 2008. Van ser persones que van arribar al barri procedents d’altres 

països, majoritàriament del continent sud-americà. Aquesta onada va afectar 

mínimament la configuració de la nostra escola. En part perquè els cursos 

estaven plens i, en part, perquè els cursos d’alumnat de tres anys que s’han 

anat creant s’omplen en una part important de germanes i germans d’alumnes 

que ja hi són a l’escola. El preu de l’habitatge també era un handicap per als 

nouvinguts.  

 

No obstant als darrers 5 anys, amb l’inici de la crisi econòmica la situació ha 

canviat, hi ha hagut un retrocés pel que fa a l’estat socioeconòmic de les 

famílies, algunes de les famílies immigrades entre els anys 2000 i 2007 han 

hagut de tornar al seu país d’origen o marxar a un altre país, ja que la seva 

situació aquí no era sostenible. Al març de 2013 el percentatge d’aturats a la 

ciutat de l’Hospitalet és d’un 18,4% i hi ha un número elevat de famílies amb 

greus dificultats laborals i econòmiques. 

 

Pel que fa a la llengua de la majoria d’alumnes la tendència és similar a la resta 

d’escoles de l’Hospitalet. El castellà és la llengua materna i tot i que la llengua 

vehicular de l’escola és el català (a les classes, a les comunicacions escrites, en 

la vida diària), l’ús fora d’aquest àmbit queda molt limitat. 
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Respecte als serveis i comunicacions, el barri gaudeix d’una bona situació. 

Sense sortir dels seus límits l’oferta de serveis educatius, mèdics i culturals és 

més que bona. Tanmateix, les comunicacions entre els barris de l’Hospitalet, i 

amb la capital Barcelona, amb diferents vies principals que la connecten, i amb 

diferents transports públics: la línia vermella de metro, diverses d’autobús i 

una parada de ferrocarrils catalans de la generalitat i una altra de rodalies 

Renfe molt a la vora, garanteixen els desplaçament ràpids amb la resta de 

barris i amb la capital, garantint una molt bona comunicació. 

 

4. SITUACIÓ ACTUAL DE L’ESCOLA 

El projecte que es presenta es basa i es recolza ens una sèrie d’eixos que han  

configurat la personalitat pròpia de la nostra escola, que té una llarga història i 

tradició en el barri de Sant Josep i que la doten de personalitat pròpia.  

 

Eixos principals:  

1. Una escola oberta al seu entorn. 

L’escola està oberta al seu entorn, dóna a conèixer la seva oferta i el seu 

projecte educatiu. també potencia les relacions amb l'Ajuntament, dona a 

conèixer i aprofita l’oferta cultural de l’entorn i té una estreta relació amb el 

col·lectiu de pares i mares d’alumnes. També és fomenten activitats amb la 

resta d’escoles i instituts del barri i de la ciutat. 

 

2. Una escola amb espais i infraestructures que afavoreixen un ensenyament de 

qualitat. 

L’escola dedica una part dels seus esforços, treball i energies perquè els espais 

i els recursos siguin suficients i adients per desenvolupar un projecte educatiu 

de qualitat. Sempre intentant, malgrat i les adversitats econòmiques, les 

possibles millores del nostre centre i el manteniment i optimització dels nostres 

recursos. 

 

3. Una escola amb un Desplegament Curricular arrelat a la seva identitat però 

oberta a la incorporació d’innovacions  

L’escola té un Desplegament Curricular que manté el seu nivell d'adequació a 

la realitat educativa, però que ha d’establir unes bases més definides i 
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coordinades al llarg de tota l’etapa infantil i primària per tal de ser més 

eficients a l’hora de proposar situacions ensenyament aprenentatge, 

independentment de quin sigui el o la mestra que les dugui a terme. És per 

això que un dels objectius d’aquest projecte és establir aquests criteris i les 

bases d’aquest Currículum de centre, a partir del qual els i les mestres puguin 

desenvolupar la seva tasca de la millor manera possible. Així mateix el 

Desplegament Curricular també contempla incorporar innovacions que 

permetin introduir millores metodològiques i pedagògiques, d’acord amb la 

filosofia del centre i els avanços en àmbit educatiu. 

 

4. Una escola fonamentada en la participació activa de tots els integrants de la 

comunitat educativa. 

L’escola té organitzats els mecanismes que permeten que els mestres, 

l’alumnat, el personal de serveis i els pares i les mares d'alumnes puguin 

participar d'una manera activa i eficaç, tant els òrgans de gestió i 

representació de l’escola (Consell Escolar i Claustre de professors) com els 

òrgans de participació (AMPA, delegats i delegades de classe, comissió de 

menjador, comissió d'atenció a la diversitat, comissió pedagògica).  

L’escola vetlla perquè els diferents sectors de la comunitat sentin l’escola com 

a pròpia i siguin partícips d'un projecte comú. 

 

5. Una escola oberta a la innovació i a la incorporació de les noves tecnologies. 

L’escola s’implica i intenta generar un marc de convivència adaptat a la realitat 

que cada cop és més digitalitzada. Això permet la innovació, la incorporació de 

les noves tecnologies, l'experimentació pedagògica, l'intercanvi d'experiències. 

La qualitat en l'educació és la fita i el treball diari permet als alumnes conviure 

amb il·lusió i amb la garantia d'estar-se formant com a futurs ciutadans i 

ciutadanes.  

En aquests moments s’estan potenciant especialment les tecnologies, la 

millora de la infraestructura, el maquinari, i la potenciació de les eines de les 

que disposem i podem anar, mica en mica, ampliant, ja no només com a 

suport, sinó com a part del procés educatiu. 
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6. Una escola que preveu i busca els recursos didàctics dins i fora del centre. 

Les sortides d’un dia o de mitja jornada són activitats incloses a la programació 

anual dels diferents cursos i àrees, i formen part de la programació de l’aula, ja 

sigui com a punt de motivació per començar un nou tema, com a ampliació de 

coneixements vivencials o com a cloenda. Poden estar relacionades amb una 

àrea, o tenir un caire de projecte interdisciplinar (colònies). 

Normalment es fan set o vuit sortides a cada nivell. Aquestes sortides inclouen 

algun concert a l’Auditori Barradas, alguna obra de teatre, una visita a un 

museu i sortides de natura, entre d’altres.  

Les activitats relacionades amb l’activitat física i la salut, també s’inclouen en 

aquest apartat. El programa d’activitats aquàtiques abasta des de P3 fins a 4t 

de Primària. 

7. Una escola que potencia i facilita la realització d’activitats extraescolars.  

Les activitats extraescolars ajuden a generar un bon clima de relació entre els 

alumnes i els familiars i són, alhora, un bon complement lúdic i de lleure. 

Entre les activitats que s’organitzen —promocionades i gestionades per 

l’AMPA— hi ha diferents activitats en funció de la demanda de les famílies cada 

curs. Principalment són activitats lúdic-recreatives relacionades amb l’àmbit de 

salut i activitat física, tot i que també hi ha d’altres de caire més escolar i 

d’aprenentatge. L’objectiu té una altra vessant que és la de donar resposta a la 

necessitat d’algunes famílies amb horaris laborals extensos i amb dificultats 

per atendre els fills en aquestes hores de la tarda.  

 

8. Una escola que veu l’infant com a veritable protagonista del seu propi procés 

d’aprenentatge. 

L’alumne que creix, que aprèn a viure en societat és el centre de les 

actuacions que s’organitzen a l’escola. Es vetlla per la seva formació integral 

des de tots els vessants   incidint de manera especial en fomentar les actituds 

que afavoreixen una visió crítica i comprensiva del fet diferencial. Que l’alumne 

sigui i esdevingui una persona que entengui la seva realitat, i que a l’hora sigui 

capaç de poder adaptar-se i millorar-la. Caldrà que aquest disposi d’uns 

recursos i eines haurà d’aprendre, cercar i reinventar, per tenir èxit i ser feliç. 

Aprendre a viure, conviure, a comunicar-se i a participar de la realitat que 

envolta els infants és un objectiu que impregna la vida de la nostra escola. 
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5. ELS OBJECTIUS DEL PROJECTE 

Concreció dels objectius a assolir i descripció global de l’organització i el 

funcionament del centre previstos en finalitzar el projecte de direcció. 

 

Els objectius del projecte s’organitzen en 4 àmbits diferenciats: 

1. ÀMBIT PEDAGÓGIC 

1.1 Revisar i actualitzar diferents documents oficials de l’escola 

1.2 Impulsar noves accions que afavoreixen una millora de l’expressió escrita 

de l’alumnat. 

1.3 Introduir el treball amb Pissarres Digitals / Interactives a les aules i el 

treball per projectes 

1.4 Introduir noves eines per fer el recull d’informació de cara a l’avaluació  

1.5 Continuar desenvolupant Plans d’escola verda  

1.6 Habilitar espais d’informació i de sensibilització educativa per a les famílies 

i l’entorn 

 

2. ÀMBIT ECONÒMIC 

2.1 Assignar els mitjans i el pressupost per al desenvolupament de la pràctica 

docent. 

2.2 Optimitzar els recursos i el control de les despeses generals. 

 

3. ÀMBIT ORGANITZATIU 

3.1 Elaborar els horaris atenent als criteris pedagògics que estableixi l’equip de 

mestres. 

3.2 Actualitzar i millorar els recursos TAC. 

3.3 Col·laborar en la coordinació de les diferents comissions de l’escola en les 

que hi ha una gestió per part de l’AMPA o de serveis externs del centre. 

3.4 Col·laborar amb les universitats i Cicles de Grau Superior en la Formació 

inicial de nous Mestres 

 

4. ÀMBIT INSTITUCIONAL I DE RELACIONS AMB L’ENTORN 

4.1 Projectar l’escola a l’entorn educatiu, el barri i la ciutat. 

4.2 Fer el seguiment de les activitats extraescolars i complementàries. 
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ÀMBIT PEDAGÓGIC 

1.1 Revisar i actualitzar diferents documents oficials de l’escola 

ACCIONS CALENDARI INDICADORS PER A L’AVALUACIÓ 
1r. 2n. 3r. 4t. 

1.1.1 Establir un nou PCC que vertebri tota l’etapa 3-12 
Medi 
Llengua 
Matemàtiques 
Altres àrees 

x 
x 
 

x 
x 
x 
x 
x 

x 
 
x 
x 
x 

x 
 
x 
x 
x 

Lectoescriptura lligada INF-CI ? 
Metodologia lligada llengua-matemàtiques? 
Quines altres arees estan seqüenciades per 
tota l’etapa? 

1.1.2 Actualitzar dates i continguts dels diferents Plans  X X X x S’ha actualitzat el Pla d’acollida? 
S’ha actualitzat el Pla de convivència? 
Projecte lingüístic ? 
Pla d’Emergència? 

 
 
 
ÀMBIT PEDAGÓGIC 

1.2 Impulsar noves accions que afavoreixen una millora de l’expressió escrita de l’alumnat. 
 

ACCIONS CALENDARI INDICADORS PER A L’AVALUACIÓ 
1r. 2n. 3r. 4t. 

1.2.1 Sensibilització a la lectura amb la decoració dels 
espais del centre 

x x x x S’han realitzat activitats de sensibilització dins 
els espais del centre 
A quins espais? 

1.2.2 Utilitzar noves metodologies de millora de 
l’ortografia 
 

x x x  Quins cursos han utilitzat el mètode BOSE? 
Quins han detectat millores? 
S’han fet servir altres metodologies? 
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ÀMBIT PEDAGÓGIC 

1.3 Introduir el treball amb Pissarres Digitals / Interactives a les aules i el treball per projectes 
 

ACCIONS CALENDARI INDICADORS PER A L’AVALUACIÓ 
1r. 2n. 3r. 4t. 

Introduir el treball amb PD/I x x x x Quins cursos han aplicat els nous materials? 
S’ha creat un grup dinamitzador? Com s’ha 
dinamitzat. 
Quantes sessions s’ha fet ús de les PD/I? 
Quins canvis hi ha hagut en la manera 
d’enfocar les activitats? 

Iniciar i consolidar progressivament el treball per 
projectes i reestructurar l’enfocament de les 
programacions i les activitats. 

x x x x S’ha creat un grup dinamitzador? Com s’ha 
dinamitzat. 
S’han fet sessions d’assessorament i formació? 
Quins canvis hi ha hagut en la manera 
d’enfocar les activitats d’ensenyament 
aprenentatge? 

 
ÀMBIT PEDAGÓGIC 

1.4 Introduir noves eines per fer el recull d’informació de cara a l’avaluació 
 

ACCIONS CALENDARI INDICADORS PER A L’AVALUACIÓ 
1r. 2n. 3r. 4t. 

Introduir al claustre en el format SAGA per recollir les 
dades d’avaluació dels alumnes 

x x   Quants mestres han aplicat aquest sistema? 
S’han fet sessions de formació? 
Quina és la valoració per part del claustre? 

Consolidar el format d’avaluació de l’escola x x x x Tothom arriba a la junta d’avaluació amb les 
notes posades? 
Després de la junta tothom ha fet l’acta 
d’avaluació? 
S’han introduït les dades al SAGA? 
S’han escanejat les autoavaluacions i els 
informes de piscina? 
S’han guardat els informes digitalitzats a les 
carpetes corresponents? 

Consolidar la manera de registrar els llistats 
d’assistència dels alumnes  

x    Tothom ha omplert les graelles abans d’acabar 
cada trimestre? 
Ha quedat guardat a la carpeta corresponent? 
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ÀMBIT PEDAGÓGIC 
1.5 Continuar desenvolupant Plans d’escola verda 
 

ACCIONS CALENDARI INDICADORS PER A L’AVALUACIÓ 
1r. 2n. 3r. 4t. 

Continuar el projecte d’Agenda 21 x x x x S’ha fet una trobada trimestral del consellet 
verd? 
Aspectes mediambientals que s’han treballat? 
S’ha participat en la cloenda anual? 

Consolidar el projecte Hort escolar x x x x S’han dut a terme les feines quinzenals de 
l’hort? 
Tots els grups han participat? 

Valorar els canvis fets al Pla de la fruita x x x x Ha sigut positiu el canvi d’esmorzar a berenar? 
Ha facilitat la dinàmica? 

 
 
 
ÀMBIT PEDAGÓGIC 

1.6 Habilitar espais d’informació i de sensibilització educativa per a les famílies i l’entorn 
 

ACCIONS CALENDARI INDICADORS PER A L’AVALUACIÓ 
1r. 2n. 3r. 4t. 

Dinamitzar el nou espai web www.esjep.cat x x x x S’ha pogut crear un grup dinamitzador? 
Dóna el servei esperat? 
Quin us en fan les famílies i l’entorn? 

Berenar i llibres x x x x Ha afectat positivament el canvi d’horari? 
Nombre d’assistents a les trobades? 
Es consideren profitoses les trobades per 
fomentar la lectura? 

Crear un espai de xerrades pels pares   x x S’ha pogut crear? 
Quants se n’han fet? 
Nombre d’assistents i valoració 
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ÀMBIT ECONÒMIC 

2.1  Assignar els mitjans i el pressupost per al desenvolupament de la pràctica docent. 
 

ACCIONS CALENDARI INDICADORS PER A L’AVALUACIÓ 
1r. 2n. 3r. 4t. 

Vetllar perquè la dotació pressupostària reverteixi en 
l’adquisició de recursos didàctics necessaris per a la 
pràctica docent.  

x x x x Quin percentatge de la dotació ha revertit en 
recursos didàctics? 

Assignar i distribuir els medis dels quals disposa 
l’escola de manera racional i ajustada a la realitat. 

x x x x Valoració de les diferents partides? 
S’han ajustat per potenciar l’equilibri 
pressupostari? 

 
 
 
 
 
ÀMBIT ECONÒMIC 

2.2 Optimitzar els recursos i el control de les despeses generals. 
 

ACCIONS CALENDARI INDICADORS PER A L’AVALUACIÓ 
1r. 2n. 3r. 4t. 

Potenciar el control i autogestió dels diferents cicles i 
nivells educatius. 

x x x x S’ha ajustat el consum en reprografia? Quant? 
S’ha ajustat el cost de les sortides? 
Quines mesures d’ajust s’han pres? 

Preveure i gestionar l’adquisició dels equips i materials 
pedagògics (aula de natura, informàtica, material de 
pati, etcètera) 

x x x x Quins equips s’han adquirit? 
Quins equips s’han reparat? 
Quins equips s’han donat de baixa? 
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ÀMBIT ORGANITZATIU 

3.1 Elaborar els horaris atenent als criteris pedagògics que estableixi l’equip de mestres. 
 

ACCIONS CALENDARI INDICADORS PER A L’AVALUACIÓ 
1r. 2n. 3r. 4t. 

Establir un calendari de reunions que dinamitzi la 
coordinació entre els diferents mestres, especialistes i 
comissions 

x x x x Valoració del canvi d’estructura de les 
reunions per part del claustre. 

Elaborar els horaris de l’alumnat i del professorat 
respectant els criteris aprovats per l’equip de mestres 

x x x x Valoració de la diversificació d’horaris dels 
diferents grups de l’escola. 

 
 
 
 
 
ÀMBIT ORGANITZATIU 

3.2 Mantenir, actualitzar i millorar els recursos TAC 
 

ACCIONS CALENDARI INDICADORS PER A L’AVALUACIÓ 
1r. 2n. 3r. 4t. 

Mantenir i ampliar els mitjans disponibles (càmeres 
digitals, ordinadors, pissarres digitals) 

x x x x S’han incorporat nous equips o perifèrics 
Quins? Quin és el seu ús? 
Quines actuacions de manteniment s’han fet? 
S’ha fet alguna millora a la xarxa interna? 
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ÀMBIT ORGANITZATIU 

3.3 Col·laborar en la coordinació de les diferents comissions de l’escola en les que hi ha una gestió per part 

de l’AMPA o de serveis externs del centre. 

ACCIONS CALENDARI INDICADORS PER A L’AVALUACIÓ 
1r. 2n. 3r. 4t. 

Comissió Menjador x x x x Han estat profitoses les reunions? 
Quins aspectes s’han millorat? 
Hi ha hagut una bona comunicació? 

Comissió Econòmica  
 
 

x x x x Han estat profitoses les reunions? 
Quins aspectes s’han millorat? 
Hi ha hagut una bona comunicació? 

Comissió de Socialització de llibres 
 
 

x x x x Han estat profitoses les reunions? 
Quins aspectes s’han millorat? 
Hi ha hagut una bona comunicació? 

Comissió Socioeducativa x x x x Han estat profitoses les reunions? 
Quins aspectes s’han millorat? 
Hi ha hagut una bona comunicació? 

Comissió Atenció Diversitat x x x x Han estat profitoses les reunions? 
Quins aspectes s’han millorat? 
Hi ha hagut una bona comunicació? 

 
 
ÀMBIT ORGANITZATIU 

3.4 Col·laborar amb les universitats i Cicles de Grau Superior en la Formació inicial de nous Mestres 

 
ACCIONS CALENDARI INDICADORS PER A L’AVALUACIÓ 

1r. 2n. 3r. 4t. 

Mantenir el compromís amb les diferents universitats i 
Instituts de FCGS per continuar sent escola de Formació 
Inicial del Professorat. 

x x x x S’ha seguit el pla de treball previst? 
Valoració dels alumnes de pràctiques 
Valoració del centre 
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ÀMBIT INSTITUCIONAL I DE RELACIONS AMB L’ENTORN 

4.1  Projectar l’escola a l’entorn educatiu, el barri i la ciutat. 

 
ACCIONS CALENDARI INDICADORS PER A L’AVALUACIÓ 

1r. 2n. 3r. 4t. 

Realitzar les Jornades de Portes Obertes per als 
familiars de l’alumnat de nova incorporació. 

x x x x Quantes jornades s’han realitzat? 
Nombre d’assistents. 

Actualitzar periòdicament  la pàgina web x    Amb quina freqüència s’ha actualitzat? 
Potenciar la participació de l’escola en les activitats 
convocades per altres entitats (lliga dels llibres, 
agenda21, cantània, etc.) 

x x x x En quines activitats ha participat l’escola? 
Valoració per part del claustre 

Facilitar l’ús de les instal·lacions de l’escola a d’altres 
institucions públiques o associacions, sota la supervisió 
del Consell Escolar. 

x x x x S’han fet servir les instal·lacions del centre per 
part d’altres institucions? 
Valoració de l’ús de l’espai. 

Coordinar-nos com a escola amb els instituts de 
secundaria per la incorporació i el seguiment dels 
nostres alumnes i ex-alumnes 

x x x x S’ha assistit al seminari de coordinació? 
Quins contactes s’han mantingut amb els 
instituts per fer la coordinació directa? 

 
 
ÀMBIT INSTITUCIONAL I DE RELACIONS AMB L’ENTORN 

4.2  Fer el seguiment de les activitats extraescolars i complementàries. 

 
ACCIONS CALENDARI INDICADORS PER A L’AVALUACIÓ 

1r. 2n. 3r. 4t. 

Facilitar aquelles activitats proposades per l’Equip de 
mestres i l’AMPA, sota la supervisió del Consell 
d’escola, que ampliïn i diversifiquin les experiències 
dels infants. 

x x x x S’han fet propostes per part de l’escola a 
l’AMPA. Quines? 

Facilitar a l’AMPA els recursos i espais necessaris per al 
desenvolupament de les activitats extraescolars. 
Participar i ajudar en la seva organització 

x x x x Quins espais s’han cedit pel desenvolupament 
de les activitats extraescolars? 
Valoració de la cessió i ús dels espais. 

Col·laborar en les activitats puntuals (castanyada, 
Concert de Nadal, sant Jordi, etc.). 

x x x x Han funcionat correctament les comissions? 
Quines han estat les dificultats trobades? 

Revisar els criteris per a la realització d’activitats 
complementàries (sortides, colònies, piscines, etc) 

x x x x S’han modificat els criteris? Quins? 
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6. DOCUMENTS CONSULTATS 

 

 DOGC núm. 6053. Resolució ENS/30/2012, de 26 de gener, per la 
qual es convoca concurs de mèrits per a seleccionar el director o 
directora de diversos centres públics dependents del Departament 
d’Educació. 

 
 Projecte Educatiu de Centre de l’escola sant Josep – El Pi de 

l’Hospitalet. 
 
 Projecte de Direcció presentat per Ana Roig per a l’escola Sant Josep 

– El Pi (període comprés entre els cursos 2005-06 i 2007-08)  
 

 Projecte de Direcció presentat per Jaume Centelles per a l’escola Sant 
Josep – El Pi (període comprés entre els cursos 2008-09 i 2011-12)  
 

 Projecte de Direcció presentat per Emma Martínez, per a l’escola 
Patufet Sant Jordi Francesc Batallé i Aragonès (període comprés entre 
els cursos 2005-06 i 2008-09)  
 

 Documentació del curset de directors novells  de Maig-Juny del 2012 
 

 Projecte de Direcció presentat per Antulio Pérez per a l’escola Sant 
Josep – El Pi (període comprés entre els cursos 2012-13 i 2013-14). 

 
 


