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1.-INTRODUCCIÓ 

El projecte de direcció ha de tenir i/o recollir les directrius que han de 

concretar el nostre centre; s'ha de basar en la detecció de necessitats i/o 

en les possibilitats de millora. S'ha de prendre com un repte per intentar 

consensuar les propostes des de totes les vessants i establir unes línies 

d’actuació com a centre. És per aquesta raó, bàsicament, per la qual crec 

que es pot definir el projecte de direcció, que ha d’anar paral·lel 

al projecte educatiu de centre (PEC), revisat  i modificat el curs 2013-

2014. Per tant, pretén ser una continuació de millora del que ja es va 

iniciar fa cinc anys.  

El fet de dirigir una escola ha estat una fita molt important i enriquidora 

dins la meva trajectòria professional i la continuïtat d’aquest projecte 

suposa noves il·lusions i reptes a tots els nivells. 

 

2.-ANÀLISI DE LA SITUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 

L’Escola Onze de Setembre està ubicada a Sant Quirze del Vallès una 
població de la comarca del Vallès Occidental, situada entre Sabadell i 

Terrassa. Va néixer de la partició de grups de l’Escola Purificació Salas 
Xandri de Sant Quirze del Vallès. 

En principi havia de ser un centre d’una sola línia, però el gran creixement 
del municipi va obligar des del començament a tenir-ne dues. 

El primer curs de l’Escola Onze de Setembre, 2000-2001, ocupaven part 
dels patis de l’escola Purificació Salas Xandri en pavellons prefabricats i 

una gran part del nostre claustre procedia d’aquell. Les activitats es 
coordinaven i planificaven conjuntament amb l’altre equip directiu, al 

mateix temps que es compartien espais i material específic. 
El curs 2001-2002 es va inaugurar l’actual escola. En aquell moment 

faltaven espais per construir, ja que l’edifici responia al projecte d’escola 
d’una sola línia. 

Va ser el curs 2004-2005 que es van acabar les obres per poder acollir tot 

l’alumnat. 
Pel que fa als espais, la seva activitat es desenvolupa en un edifici 

principal i un gimnàs (complementat amb pistes poliesportives exteriors). 
L’edifici es divideix en diferents ales. L’ala dreta està dedicada a infantil en 

la que es troben les classes de P3, P4 i P5, una sala de psicomotricitat, 
una classe de joc simbòlic, una de música, la tutoria d’Infantil, lavabo per 

mestres i un petit magatzem. L’ala esquerra es troben les  de 1r, 2n, 3r i 
4t,  l’aula d’informàtica, l’aula de música, una aula d’anglès per infantil, 

l’aula d’atenció a la diversitat, dues tutories, la biblioteca, la sala de 
mestres, despatx de direcció i dos lavabos per nens/es i un per mestres. 
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Algunes d’aquestes classes tenen sortida directa al pati de cicle inicial. Al 
mig de les dues ales es troba la cuina, el menjador, el despatx de cap 

d’estudis, el despatx de secretaria i administració, un quartet amb 

fotocopiadora  i la consergeria. Al pis de dalt  estan les  classes de cicle 
superior, un aula d’anglès,  un laboratori i un aula de plàstica, lavabos per 

nens/es i mestres i un espai exterior dedicat a hort. A la planta inferior es 
troba el gimnàs, pistes, una reconvertida sala d’usos múltiples,  un 

magatzem d’educació física i un altre de varis, una sala per monitors i 
lavabos i dutxes per nens/es.  

L’escola té tres zones diferenciades de joc i esbarjo: un pati amb pedretes 
al que donen les classes d’infantil, un pati a la zona de cicle inicial i mitjà 

de sorra, amb porxo, sorral  i tres jocs modulars i unes pistes cimentades 
amb les corresponents porteries de futbet i cistelles de bàsquet, al final 

d’aquesta zona hi ha un sorral. També comptem amb diferents patis 
interiors. 

Tots els espais i aules estan aprofitats al màxim per fer diferents 
agrupaments: grups flexibles, desdoblaments, petits grups i així poder 

atendre el millor possible la diversitat de l'alumnat en l’àmbit escolar i 

extraescolar. 
Actualment el centre és de dues línies a P3, una a P4 i P5, dues de 1r a 5è 

i tres a 6è, amb una ràtio de 25 alumnes per nivell educatiu. Hi ha 
matriculats 416 alumnes.  

Els diferents grups de població, des d’una perspectiva socioeconòmica que 
es poden trobar al poble es manifesten també a l’escola, donant-li una 

certa heterogeneïtat. Les famílies dels nostres alumnes es mostren 
majoritàriament força implicades en els seus aprenentatges. 

Una gran part de la població treballa fora de Sant Quirze i això condiciona 
que hi hagi una gran demanda d’activitats extraescolars per tal de cobrir 

l’atenció dels seus fills. 
La relació amb l’AMPA és fluida i àgil. Col·labora en totes les propostes del 

centre i oferta el servei de menjador i activitats al llarg del tot el curs i en 
períodes de vacances. 

Amb l’ajuntament existeix un contacte continuat i molt positiu, tant a 

nivell de regidoria d’educació, com de l’àrea de serveis socials, sanitària, 
de cultura... 

El nostre centre té un índex baix d’alumnes amb NEE, d’alumnes 
nouvinguts i en quant a absentisme escolar podem dir que el nivell és nul.  

 
Pel que fa als resultats acadèmics en %. 

 
CURS CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

2012-2013 100 98,57 91,67 

2013-2014 92,15 89,36 100 
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I els resultats de les competències bàsiques en % 
 

CURS CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS MATEMÀTIQUES 

2012-13 93,3 81,8 77,3 86,8 

2013-14 100 97,9 94,5 100 

 

En general els resultats del centre continuen sent bons en relació als 
centres de la seva mateixa tipologia. El nostre objectiu és  la consecució 

de l’excel·lència. 
 

 
3.-CONTINUACIÓ DE LA CANDIDATURA 

 

Per continuar en aquesta candidatura el primer pas fet  ha estat elaborar, 
consensuar i aprovar el Programa de Direcció amb la resta de l’equip 

directiu per tal que s’adaptés a la visió compartida de l’escola, de la seva 
realitat i necessitats i dels objectius globals de gestió. 

 
 

4.- MOTIUS PER A LA PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA 
  

1. Una disposició d’equip i personal 
La voluntat, de l’equip i personal, d’exercir la tasca directiva tant pel que 

fa a l’assumpció de responsabilitats unipersonals com pel que significa la 
gestió conjunta, ha de ser capaç de reflexionar i analitzar la realitat i 

necessitats de l’escola amb voluntat d’acord i entesa personal, tenint  
present el benestar de la comunitat educativa. 

 

2. Continuïtat i millora d’un projecte global d’escola 
Considerem que com Equip Directiu podem incentivar aquest procés i 

aportar nous objectius, elements de reflexió i idees, així com promoure la 
participació democràtica i la implicació de tot el col·lectiu docent i no 

docent. 
Aquest projecte de direcció pretén que es continuï treballant per oferir el 

millor servei que permeti als alumnes un creixement personal en totes les 
seves dimensions (intel·lectual, afectiu i social), que els porti a trobar la 

felicitat per viure adequadament en el món d’avui. Els valors de 
convivència, respecte, llibertat i responsabilitat hauran de ser un 

denominador comú. 
 

3. El clima d’entesa i de bona relació interna 
Entre les persones que formem part de la candidatura com en la 

convivència entre els/les mestres. Tot i que com en qualsevol col·lectiu, hi 

poden haver nivells diversos de relació, o fins i tot algunes diferències, es 
creu que és constatable la bona entesa. Per això tindrem en compte la 
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possibilitat de proporcionar temps i espai de reflexió conjunta i 
d’interrelació entre tots els membres de la comunitat educativa. 

Aconseguir unes bones relacions i establir un clima de confiança 

continuarà sent una de les màximes premisses, ja que això permetrà el 
correcte desenvolupament del PEC. 

 
 

5. PROJECTE ESTRÀTEGIC DESGLOSSAT 
  

Aquest projecte pretén anar conjuntament amb el projecte educatiu de 
centre renovat el curs 2013/2014: 

 
“Els objectius prioritaris  que configuren els nostres trets d’identitat 

com a centre són l’èxit escolar i l’excel·lència educativa, 

desenvolupant al màxim les capacitats de tots i cadascun dels nostres 

alumnes com a principi fonamentador d’igualtat i garantia, i alhora, 

de la cohesió social.” 

Tenint aquesta base plantegem: 

ESTRATÈGIA DE L’ESCOLA ONZE DE SETEMBRE: 

Una organització de centre que potenciï els valors de respecte, 

participació, cooperació i solidaritat atès que els alumnes interioritzen 
essencialment el que viuen. Amb la col·laboració i la implicació de tots: 

mestres, alumnes, pares/mares així com l’administració i altres 
institucions per tal de procurar els recursos necessaris.  

Si es treballa en una línia de participació amb reunions, comissions, 
activitats, amb tota la comunitat educativa... la suma de tots els esforços 

coordinats reforçarà la identitat, l’autoestima col·lectiva i la qualitat de 
vida de l’escola. Per totes aquestes raons  treballem amb el conjunt de la 

comunitat educativa per continuar sent una escola acollidora i oberta. 
 

POLÍTICA DE QUALITAT DE L’ESCOLA ONZE DE SETEMBRE: 
 

Es compromís de l'equip directiu la projecció dels objectius següents: 
 Garantir que el projecte educatiu estigui d'acord amb les 

necessitats i els requeriments de la comunitat educativa. 

 Oferir i desenvolupar un programa de formació en valors orientat 
a la fortalesa de l’alumne amb ell mateix i el seu entorn. 

 Reflectir, en les programacions de les àrees, el tractament de les 
competències bàsiques definides per la normativa vigent 

i contemplar la transversalitat en la seva adquisició. 
 Enfortir canals de comunicació que permetin una identificació 

permanent de les necessitats dels alumnes i oportunitats de 
millora. 
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 Impulsar projectes innovadors i continuar aplicant els que ja 
funcionen.  

 Promoure el treball en equip per aconseguir una cultura de 

qualitat i de millora continua en el centre. 
 Fer un ús adequat dels recursos per oferir serveis que compleixin 

amb les demandes de la comunitat educativa.  
 

Pretenem una escola de qualitat on la comunitat educativa, liderada per 
l'equip directiu (obert, disponible i inquiet), sigui plenament conscient dels 

beneficis que aporta al centre el fet d'implantar un sistema de gestió de 
qualitat, on tots els seus aspectes organitzatius, funcionals, pedagògics, 

emocionals, socials i d'infraestructura, estiguin sotmesos a un procés 
de millora contínua mitjançant l’autoavaluació dels processos. 

  

5.1. Estratègies per aconseguir la participació de la comunitat 

educativa i la seva implicació en el projecte de direcció. 

 
Al llarg del període d'aquest projecte de direcció, hem d'informar del 

desenvolupament de les actuacions i assoliments dels objectius a través 

dels claustres, reunions  de l'AMPA i dels consells escolars. Les memòries 
anuals reflectiran els objectius assolits i recolliran els suggeriments i 

propostes de millora de la comunitat educativa. 
 

S'informarà cada inici de curs de les estratègies a desenvolupar en relació 
als objectius plantejats en el pla anual de centre realitzat pel  claustre, al 

consell escolar. 
S'informarà del grau de compliment, a través dels indicadors de qualitat 

dels processos en la memòria de cada curs. Les propostes de millora seran 
la guia per a  la programació del següent curs.  

 
La direcció del centre i la junta directiva de l’AMPA han de mantenir un 

diàleg permanent sobre els temes que es van presentant. 
L’escola té reunions periòdiques a nivell de zona amb les escoles de 

primària i secundària presidides per inspecció. 

 
Amb l'IES es mantenen dues reunions, una cada final de curs per fer el 

traspàs d'informació dels nostres alumnes i un altra al finalitzar el primer 
trimestre per poder comprovar com s’ha adaptat l’alumnat i els resultats 

obtinguts a la primera avaluació. 
 

Amb les escoles bressol del poble es fa un traspàs d’informació abans de 
començar el primer curs d’E.I. 
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6.-PROCEDIMENT  PER A L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE DE 
DIRECCIÓ 

 

El principal objectiu a l’hora  d’elaborar el Projecte de Direcció és 
aconseguir aprofundir en els objectius ja marcats pel Departament 

d’Ensenyament: 
 

 La millora dels resultats educatius  
 La millora de la cohesió social 

 
 

6.1.- MAPA ESTRATÈGIC 
 

 
 

Objectius   

1.Millorar els resultats 
educatius 

2.Millorar la cohesió social 3.Millorar la gestió 
organitzativa de 

centre 

Estratègies   

1.1 Aprofundiment en el 

treball per competències* 
des de la sistematització i 

coordinació dels criteris 

metodològics, organitzatius 
i d’avaluació.  

2.1 Vetllar per mantenir 

una bona relació amb 
l’AMPA i les famílies en 

general i incentivar la 

seva participació.* 

3.1 Vetllar per la 

seguretat del centre  i 
tenir cura de la seva 

imatge. 

1.2 Vetllar per a què la 
formació del professorat 

coincideixi amb els 
objectius d’aquest projecte. 

2.2 Continuar 
implementant el treball de 

l’educació en valors* 

3.2 Gestionar els  
espais de l’escola i 

vetllar pel seu bon ús 

1.3 Continuar afavorint l’ús 

de les TAC en la tasca 
d’aprenentatge habitual. 

2.3 Millorar el clima 

relacional entre el 
professorat i tota la 

Comunitat Educativa. 

3.3 Treballar 

conjuntament amb 
l’ajuntament, serveis 

socials i de salut, en 
aquells aspectes que 

ens afecten 
directament. 

  3.4 Realitzar una 
gestió econòmica 

prioritzant la millora 

del rendiment escolar. 
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PROPOSTES DE DESENVOLUPAMENT 
 

 

* Curs 2015-2016 Curs 2016-2017 Curs 2017-2018 Curs 2018-2019 

1.1 Competència lingüística 

i audiovisual. 
Propostes: 

-ampliar la utilització de 
la llengua anglesa en 
activitats concretes de 

l’escola anglès (English 
Day, teatre en 

anglès...) 
- ràdio per fomentar la 
prosòdia i vocabulari en 

llengua catalana 
-Crear un fil conductor 

de la competència 
artística –Mirart-, 
competència 

d’autonomia i iniciativa 
personal, en llengua 

castellana. 
 

Competència 

matemàtica 

Competència 

d’aprendre a 
aprendre (espai  

dedicat a treballar de 

manera horitzontal els 

aprenentatges 

significatius, partint de 

la realitat. Fer, pensar, 

comunicar –explicar el 

que he fet- Possibilitat 

Congrés d’Aprenentatge) 
 

 

Competència 

digital –valoració 

del projecte TAC- 

2.2 Integrar la campanya 
solidaria de Càritas amb 
els alumnes. 

 
 

Treballar un valor al 
llarg del curs amb 
especial rellevància, a 

nivell d’escola. 

Continuar i 
afegir altres 
campanyes si 

es considera 
adient. 

Continuar 

Continuar 
 
 

 
 

Continuar 

Continuar 
 
 

 
 

Continuar 

2.1 Creació del “moment de 

relació”(espai on les 
famílies  puguin 

quedar-se i conversar, 
espai de conversa per a 

les famílies) 

Activitats amb 

famílies (per 
aportar coses 

que ells saben 
fer) 

  

  

 
Les estratègies i actuacions es concretaran al Pla d’Actuació de Centre de 

cada curs amb la implicació i aprovació del claustre i del consell escolar.  
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7.-AVALUACIÓ I MECANISMES DE RENDIMENTS DE COMPTES 

L’avaluació  és un element molt important per revisar els resultats de les 

tasques que s’han realitzat. Ens permet ser conscients dels projectes i 

accions que han sortit bé i que convé mantenir; així com detectar 

mancances, errors comesos, diagnosticar les causes i cercar-hi solucions. 

En resum, ens ajuda a reconèixer encerts i/o errors de la nostra pràctica 

amb la intenció de millorar-la en un futur. 

 

Per avaluar el projecte de direcció hem de preveure el registre de 

l’observació directa que ens permetrà fer el seguiment dels processos 

de la nostra escola i  la revisió dels objectius plantejats  periòdicament 

i que queden reflectits a la Memòria Anual del centre, valorant: 

o El desenvolupament real de les actuacions previstes. 

o El grau de consecució de cada objectiu fixat. 
o La vigència dels objectius inicials i la seva possible revisió o 

rectificació, si s’escau. 

 

Aquesta avaluació feta a final de cada curs servirà de diagnosi per al 

proper PAC. En aquell moment servirà de reflexió per decidir quins 

objectius es continuaran prioritzant, quins s’haurien d’eliminar i quins 

podrien continuar amb menys recursos. 

El centre té al seu abast mitjans importants per poder acomplir les 

estratègies fitxades. Entre altres, cal apreciar els següents: 

 Equip de professors/es consolidat.  
 Alumnat motivat per aprendre. 

 Grup de pares i mares molt interessat en un bon funcionament 
del Centre.  

 Autoritats locals compromeses també en la bona marxa del 
Centre.  

 Col·laboració de la inspecció  
 Bons recursos materials 

 
S’ha de tenir em compte que el projecte de direcció és un projecte 

dinàmic, col·lectiu i participatiu que cal revisar i reajustar en funció de les 

necessitats detectades, dels canvis en l’organització i de les propostes de 
millora que realitzi la comunitat educativa. 
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8.- VALORACIÓ FINAL   

 

Continuar amb una gestió oberta, transparent, democràtica i 

cohesionadora que possibiliti la participació dels diferents integrants de la 

comunitat educativa serà un punt primordial en tota la tasca a 

desenvolupar i a ser continuadora del projecte de direcció que es va 

presentar l’any 2010. 

Per la formulació d’estratègies i d’activitats que presentem, es pot deduir 

la importància que donem al treball en equip tant a nivell de coordinació 

com de participació. És essencial per aconseguir un òptim funcionament 

del centre.  

Les estratègies presentades el que pretenen es donar als alumnes uns 

coneixements, procediments i una educació que faciliti la maduració de la 

pròpia personalitat i doni estratègies de relació amb l’entorn.   

Per aconseguir-ho, l’escola donarà importància a les competències que 

facilitin l’autonomia en l’aprenentatge i la relació amb el món actual, 

prioritzant la comprensió lectora, l’expressió escrita, el càlcul i la resolució 

de problemes, la llengua estrangera, les tecnologies de la informació i 

comunicació, l’educació física, els llenguatges artístics (musical i visual i 

plàstic) com a referents culturals, font d’informació i com a eines per a la 

pròpia representació, expressió i comunicació. Acompanyat d’una 

orientació cap a la potenciació de l’observació, l’experimentació i la 

recerca per buscar respostes creatives i originals als interrogants científics 

i fer un correcte desenvolupament cognitiu. Aprendre a conèixer, fer, 

conviure i a ser. 

Per tot això una correcta revisió de la metodologia que s’empra, una 

revisió dels acords establerts entre els cicles, una actualització  de les 

programacions, una coordinació en el projecte interdisciplinari i una 

avaluació eficaç són imprescindibles. 

En quant a la cohesió social, la relació de l’escola amb els alumnes i les 

seves famílies és estreta i en general s’observa una complicitat, 

d’estimació i respecte en la qual hem de continuar avançant. Necessitem 

cuidar a les famílies per poder cuidar als seus infants. L’aprenentatge és 

una qüestió col·lectiva. 

En aquest sentit comptem amb equips de mestres estables, i amb  

experiència, al mateix temps en constant formació i bona predisposició per 
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aplicar els nous reptes educatius. Tots els que treballem a l’escola hem  

de tenir  una mirada comunitària i hem de formar un equip ponderat i 

reflexiu. 

A grans trets, podem dir que veiem la necessitat d’anar estructurant la 

gestió del centre seguint els paràmetres de participació, però també de 

planificació, programació i avaluació propis d’una gestió eficaç i en equip.  


