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1.-PRESENTACIÓ, JUSTIFICACIÓ  DEL PROJECTE DIRECCIÓ I PRINCIPIS
D’ACTUACIO

Ens complau saber que aquest nou Projecte de Direcció consta amb

l’acceptació de la majoria de l’equip de mestres, AMPA, Consell Escolar, i altres

entitats de l’escola.

Entenem que l’equip directiu  no ha de ser només un bon gestor de

recursos humans i materials sinó que també ha de transmetre a la comunitat

educativa il·lusió i acompanyar-la en tot moment perquè tothom se senti part

d’un projecte comú.

Serà fonamental crear un bon clima de confiança mútua per tal  d’organitzar

i coordinar la tasca dels docents i que tot això reverteixi amb la finalitat de

poder oferir als nostres alumnes el millor marc perquè puguin assolir el màxim

de competències i  valors positius.

Amb aquest fets exposats, les persones membres de la proposta d’Equip

Directiu, les quals hem elaborat conjuntament aquest treball, ens comprometem

a gestionar el projecte de direcció fent participar i implicant al claustre i a la

resta de la comunitat educativa.
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2.- ENTORN DE L’ESCOLA FERRER I GUÀRDIA

Petita Història

A finals dels 70 la lluita per l'escola pública es converteix en una de les

principals preocupacions del barri Ciutat Meridiana. Només es contava amb

dues escoles nacionals, clarament insuficients i motiu de la proliferació

d'acadèmies privades. Les mobilitzacions per a millorar la qualitat de

l'ensenyament van ser unes de les més reprimides per la policia. És a partir

d'aquestes mobilitzacions que neix provisionalment l'escola pública Ferrer i

Guàrdia en un barracó l'any 1977. Finalment i també fruit de les mobilitzacions

populars s'aconsegueix la construcció de l'actual escola cap a mitjans dels 80.

Aquell antic barracó és avui l'Escola d'Adults del barri.

Entorn

Ciutat Meridiana és un barri del districte de Nou Barris de la ciutat de

Barcelona. Els terrenys on se situa Ciutat Meridiana formaren part de l'antiga

quadra de Vallbona que pertanyia al municipi de Sant Andreu de Palomar.

El barri limita amb el municipi vallesà de Montcada i Reixac i es troba en una

vall de forta pendent del turó de les Roquetes.

Es va construir a partir de 1963 en una zona on s'havia de construir un

cementiri, la seva construcció suposà un autèntica mossegada a la serra de

Collserola, implantant un conjunt de grans blocs d'habitatges sense els serveis

urbans i equipaments bàsics.

Algunes d'aquestes mancances s'han solucionat amb la construcció d'un metro

lleuger, la línia 11 i la corresponent estació de Ciutat Meridiana.

Actualitat

L’escola Ferrer i Guàrdia és un centre públic d’educació infantil i primària, que

pertany al  Consorci d’Ensenyament de Barcelona. En els seus inicis era una

escola d’una sola línia, però degut a la forta natalitat del barri i una gran



demanda any rere any de matrícules de P-3 a l’època de les pre-inscripcions es

va decidir adaptar-lo a un centre de dues línies. Actualment conta amb una

plantilla de 33 professors i aproximadament 380 alumnes.

La gran majoria de famílies pertanyen a l’AMPA però més la col·laboració

alhora d’organitzar les diferents activitats que l’escola fa cada any (reciclatge de

llibres, festes de Nadal, venda de llibres, roses, berenars, organitzar el comiat

de sisè, etc). Esperem que aquests quatre anys aquest nivell augmenti

significativament.

3.- TRETS D’IDENTITAT DELA NOSTRA ESCOLA

 És una escola laica. Respectem totes les creences que siguin

respectuoses amb les diferents maneres de pensar. Renunciem

qualsevol tipus d’adoctrinament, proselitisme o sectarisme.

 El català és la llengua d'ensenyament-aprenentatge i de comunicació

així com de relació amb les Institucions.

 Volem ser una escola oberta a tothom, acollidora, inclusiva i

compromesa amb la societat i la solució dels seus problemes.

 Potenciem el respecte de la multiculturalitat i la diversitat i el foment

d’actituds solidàries basades en el coneixement.

 Considerem imprescindible fomentar i potenciar unes relacions positives,

d’afecte i col·laboració entre els nens i les nenes, tant dins del seu grup-

classe com amb la resta de companyes i companys de l’escola, tinguin

l’edat que tinguin.

 Participem com a escola compromesa amb el medi ambient dins del

projecte Escoles més sostenibles i ja portem més de 10 anys treballant

en els diferents projectes que tenen a veure amb el medi ambient i el

reciclatge (reciclatge orgànic, Escoles + Sostenibles, …)

 L'escola està arrelada a la realitat històrica, social i cultural del nostre

país. Per tant volem promoure actituds positives envers les diverses

manifestacions de la cultura catalana.



 La formació permanent de la comunitat educativa ha d’acompanyar al

procés d’innovació del centre.

 L’oferta de models funcionals per desenvolupar les competències, ha de

donar oportunitat a l’alumnat d’actuar en situacions reals en diferents

estratègies organitzatives (racons, projectes, tallers, sortides, aules,…).

5.- Objectius que ens plantegem
Presentem a continuació els quatre objectius en els que es basa el nostre

projecte:

1) MILLORA DELS RESULTATS. Tant d’indicadors com de competències

bàsiques.

2) Aconseguir una millora en la COHESIÓ SOCIAL.
3) ORGANITZACIÓ de tots els àmbits de l’escola ( govern de centre, àmbit

econòmic i administratiu, àmbit institucional).

4) PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT, elaborar un pla d’Atenció a la

diversitat veient el gran nombre  d’alumnes amb necessitats educatives

especials.

A continuació desenvoluparem aquests quatre objectius mitjançant

estratègies d’actuació, recursos, temporalització i indicadors on expliquem com

,de quina manera, i amb quines estratègies farem servir .



1.- MILLORA  DELS RESULTATS EDUCATIUS en les  àrees instrumentals

Millorar els resultats en les 4 àrees instrumentals, farem èmfasi en les tres llengües (català, castellà i anglès)
Estratègies Responsables Indicadors de progués
1.1.Millorar la
competència
comunicativa (lectura,
expressió oral i
expressió escrita)

Equip directiu. Coordinació pedagògica. Equip docent -Increment en un 10% en els resultats de proves de CCBB externes i
internes en les 4 àrees instrumentats

Curs 1 (16-17)           Curs 2  (17-18)      Curs 3 (18-19)          Curs 4 (19-20)
2%                              2%                             2%                            4%

Recursos necessaris (actuacions)
1.1.1 Potenciar els recursos atenent a les necessitats de cada grup (diversitat) X X X X

1.1.2 Avaluacions inicials X X X X
1.1.3   30’ de lectura (apadrinament lector, tertúlia, biblioteca, lectura del mestre
i de l’alumne)

X X X X

1.1.4 Ambients que potenciïn la llengua (jocs de taula en català, englishtoons,
teatre, contes ..)

X X X X

1.1.5 Desdoblament en l’àrea de llengua anglesa per nivells X X X X
1.1.6 AIL3 (comprensió lectora).Formació Cicle Inicial i Educació Infantil X X X X
1.7 1.MUSE   De P-5 a 6è de Primària X X X X



1.1.8 Projecte Vozes per a l’ integració X X X X

1.1.9 Ús de les TAC per millorar les Competències bàsiques X X X X

1.1.10 Formació Educació Infantil. CicleInicial X X X X

1.- MILLORA  DELS RESULTATS EDUCATIUS en les  àrees instrumentals
Millorar els resultats en les 4 àrees instrumentals, farem èmfasi en les tres llengües (català, castellà i anglès)
Estratègies Responsables Indicadors de progués
1.2.- Anàlisi sistemàtica
dels resultats obtinguts
en anys anteriors i als
propers anys

Equip directiu. Coordinació pedagògica. Equip docent - Resultats i comparatives amb proves anteriors.

Recursos necessaris (actuacions) Curs 1 (16-17)           Curs 2  (17-18)      Curs 3 (18-19)          Curs 4 (19-20)
1.2.1 Graelles de resultats per part de l’equip directiu X X X X

1.2.2 Treball de coordinació pedagògica X X X X



2.COHESIÓ SOCIAL
Augmentar la participació de les famílies al centre per tal de fomentar una escola col·laborativa com a factor d`èxit
escolar. Millorar la convivència entre els membres de la comunitat educativa.
Estratègies Responsables Indicadors de progués
2.1. Millorar la relació
entre els alumnes dins
tots els espais de
l’escola. Incidint en la
millora del respecte i la
bona convivència entre
ells i vers al
professorat.

Equip directiu.  Equip docent - Anàlisi dels fulls d’incidències i informes disciplinaris trimestralment.

Curs 1 (16-17)           Curs 2  (17-18)      Curs 3 (18-19)          Curs 4 (19-20)
Recursos necessaris (actuacions)
2.1.1 Llibretes de felicitacions de cada curs i reforços positius per millorar el
comportament i tutories de tot el grup i individualitzades.

X X X X

2.1.2 Avaluacions inicials X X X X
Estratègies Responsables Indicadors de progués
2.2. Foment de la
participació de les
famílies dins el
funcionament intern del
centre

Equip directiu.  AMPA. - Augment del 12% el percentatge de famílies que participen en
activitats col·laboratives família-escola

Curs 1 (16-17)           Curs 2  (17-18)      Curs 3 (18-19)          Curs 4 (19-20)
3%                                3%                             3%                            3%

Recursos necessaris (actuacions)
2.2.1 Coordinació mestres famílies equip directiu X X X X
2.2.2 Mantenir i millorar el funcionament de la xarxa de delegades o delegats de
famílies

X X

2.2.3. Organitzar trobades amb les famílies amb finalitats educatives, formatives
o de lleure

X X X X



2.2.4 Continuació a l’escola del Projecte “Habilitats parentals” a cicle inicial amb
els pares/alumnes Coordinació mestres famílies equip directiu

X X

2.2.5Participació en programa èxit X X X X
2.2.6. Potenciació de l’acció tutorial individual i grupal. X X X X
2.2.7 Establir i fomentar la cohesió de grup a través X X X X
2.2.8 Pàgina web actualitzada amb dues activitats per nivell i per mes X X X X
2.2.9. Continuar amb el Projecte d’emocions. Avaluar el seu funcionament i
acordar la planificació del treball d’habilitats emocionals.

X X

2.2.10. Tutoria individualitzada X X X X

3. ORGANITZACIO en tots els àmbits de l’escola
Revisió dels principals documents de l’escola per adaptar-los al Projecte de Direcció

Estratègies Responsables Indicadors de progués
3.1 Adaptar  el PEC a
les necessitats actuals
de centre (millorar la
convivència i la
competència
comunicativa)

Equip directiu. .Antic PEC. Normativa vigent. Equip
directiu i Comissions del Claustre

- Document debatut per la comunitat i aprovat pel Claustre i el Consell
Escolar

Curs 1 (16-17)           Curs 2  (17-18)      Curs 3 (18-19)          Curs 4 (19-20)
Recursos necessaris (actuacions)
3.1.1 Definir la missió, visió i objectius del PEC X

3.1.2   Acabar d’elaborar i aprovar el PEC X X X
3.1.3 Acabar d’elaborar el PAC X X

Estratègies                     Responsables Indicadors de progués
3.2 Revisar el NOFC i que Equip directiu. .Antic PEC. Normativa vigent.
Sigui una eina fonamental i Comissions de centre
Pel funcionament
De l’escola

-Nombre d’apartats del NOFC finalitzats.
-Grau de consens del claustre en l’aprovació de cada apartat del NOFC
revisat i modificat.



Recursos necessaris (actuacions) Curs 1 (16-17)           Curs 2  (17-18)      Curs 3 (18-19)          Curs 4 (19-20)
3.2.1 Equip de coordinació. Protocols. Plans d’actuació, equip directiu i claustre X X
Estratègies                     Responsables Indicadors de progués
3.3 Participació en projectes que fomentin l’èxit escolar dels alumnes. Fomentar
la participació d’un alt nombre de mestres en els projectes de l’escola.
Recursos necessaris (actuacions) Curs 1 (16-17)           Curs 2  (17-18)      Curs 3 (18-19)          Curs 4 (19-20)
3.3.1 Comissió escoles més sostenibles. X X X X
3.3.2 Projecte MUSE X X X X
3.3.3 Comissió TIC de l’escola X X X X
3.3.4 Comissió Biblioteca. Coordinació Pedagògica X X X X
3.3.5. Activitats del Pla Comunitari de Ciutat Meridiana X X X X
3.3.6. Activitats i projectes de Medi Natural X X X X
3.3.7. Intercanvi de e-mail amb alumnes de  llengua anglesa. X X X X
3.3.8 Projecte GEP (Grup experimental Plurilingüe) X X X X
3.3.9.L’escola serà centre Formador per alumnes de pràctiques de Magisteri. X X X X
Estratègies Responsables Indicadors de progués
3.4 Adquisició i
adequació de tot el
material informàtic,
d’aula de natura i de
música necessari.

Claustre. Equip Directiu Inventari exhaustiu de tot el material d’informàtica i aula de natura

Curs 1 (16-17)           Curs 2  (17-18)      Curs 3 (18-19)          Curs 4 (19-20)
Recursos necessaris (actuacions)
3.4.1 Crear una comissió TAC per poder revisar i aplicar el PLA TAC a l’escola X X

3.4.2 Crear una comissió de laboratori. Per fer unes pràctiques a l’aula de natura
mínima per nivell i curs

X X X X

Estratègies Responsables Indicadors de progués



3.5 Treballar per
l’estabilitat de la
plantilla

Equip Directiu Intentar que el moviment del claustre sigui cada any  de menys del 10%.
Partim amb un moviment del 10% el setembre del 2016

Curs 1 (16-17)           Curs 2  (17-18)      Curs 3 (18-19)          Curs 4 (19-20)
Recursos necessaris (actuacions) 2-4% 2-4% 2-4% 2-4%
3.5.1 Desenvolupar l’acolliment del professorat nou, donant a conèixer el
projecte i funcionament del centre i adequar els diferents espais de treball i
descans del professorat.

X X

3.5.2 Repartiment de responsabilitats per a la participació i implicació en el
funcionament del centre a través de les diferents comissions.

X X X X

4.- PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT, elaborar una pla d’atenció a la diversitat, veient el gran augment d’alumnes amb

necessitats educatives especials.

Organitzar l’atenció a la diversitat per una millor igualtat d’oportunitats
Estratègies Responsables Indicadors de progués
4.1. Elaborar un bon
estudi i saber el
nombre exacte dels
alumnes amb
necessitats educatives
especials i dedicar el
màxim nombre d’hores
disponibles per
atendre’ls.

Equip de mestres d’Educació Especial -Evolució dels alumnes amb dificultats.
-Nombre d’hores dedicades als alumnes amb dificultats..

Curs 1 (16-17)           Curs 2  (17-18)      Curs 3 (18-19)          Curs 4 (19-20)
Recursos necessaris (actuacions)



4.1.1 Distribució d’hores d’educació especial dins les àrees instrumentals X X X X
4.1.2 Reunions periòdiques amb els tutors per informar-los de tot el procés
evolutiu dels alumnes que fan hores amb les mestres d’Educació Especial.

X X X X

Estratègies Responsables Indicadors de progués
4.2. Reunió periòdica
dels coordinadors,
equip directiu amb
entitats com l’EAP,
SEETDIC, Serveis
Socials, i altres entitats
que treballen pels nens
amb dificultats.

Equip Directiu. EAP. Coordinadors. Altres Entitats - Nombre de reunions  de la CAD, EAP i Serveis Socials.

Curs 1 (16-17)           Curs 2  (17-18)      Curs 3 (18-19)          Curs 4 (19-20)
Recursos necessaris (actuacions)
4.2.1. Dedicació d’una hora de les exclusives quinzenalment per a poder
coordinar l’Educació Especial

X X X X

4.2.2. Informació clara sobre acords presos a tots els mestres   en les sessions de
claustre

X X X X



7.-Conclusions .

El projecte de direcció que acabem de presentar té molts reptes, ens veiem

molt motivats , il·lusionats i capaços d’afrontar-los i aconseguir millors resultats

.

És evident que els resultats acadèmics seran el nostre objectiu principal, i que

aquests hauran d’anar acompanyats d’un ambient de treball i de motivació

positiva per part del claustre que caldrà cuidar dia rere dia .

Per tant entenem que els resultats no podran ser positius si la cohesió social

del nostre claustre no és la adequada .

Per la meva part, trobo un gran recolzament quasi majoritari de part del claustre

i de les  famílies. Això ens anima a mantenir les expectatives que se’ns

demanen i mirar de complir amb les fites que se’ns han encomanat.

Esperem trobar tot el recolzament necessari en el claustre, AMPA, i PAS, per

encetar amb la màxima potència el nostre projecte de direcció .




