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1 INTRODUCCIÓ 

 

L’escola Germans Corbella té una llarga tradició pedagògica de més de trenta anys.  

L’any 2012 després d’una trajectòria professional centrada a l’escola Germans 

Corbella, l’equip de mestres em va demanar que assumís la direcció del centre. Vaig 

entomar el repte amb  il·lusió, esforç i dedicació. 

Al llarg d’aquests quatre anys hem intentat, com a Equip Directiu amb la Marta (Cap 

d’Estudis) i l’Encarna i la Mireia (secretàries),que, mantenint uns bons resultats 

educatius, l’equip docent anés apropant-se a noves metodologies més competencials. 

Sense renunciar a la tradició pedagògica, hem coordinat intercanvis i experiències 

innovadores per avançar en l’aprenentatge cooperatiu, l’ús de les noves tecnologies i 

els grups interactius amb les famílies. 

Quatre anys després hem aconseguit consolidar bons resultats però no hem 

aconseguit una bona projecció de la nostra escola a la resta del poble. 

Aquesta serà doncs una de les tasques a aconseguir en aquest proper mandat. 

Perquè, fent un paral·lelisme amb el conte “El bambú japonès”1,estic convençuda que 

la llavor que hem plantat durant aquests quatre anys donarà el seu fruit i 

aconseguirem canviar la visió que té la nostra escola a Cardedeu. 

Presento doncs, una proposta pensada i planificada per definir les actuacions de 

l’acció educativa a l’escola Germans Corbella durant el període 2016-2020. 

Parteix dels objectius del Departament d’Ensenyament, de l’actual PEC2de l’escola, i 

de la diagnosis (DAFO) que s’ha portat a terme amb els membres de la comunitat 

educativa. També parteix de la valoració i conclusió de l’anterior projecte de direcció i 

de les dades anuals i els indicadors de centre. 

                                                 
1
 “El bambú japonès”.   A. ROVIRA  (http://www.alexrovira.com/ca/reflexiones/blog/articulo/el-bambu) 

“Sembres la llavor, l’abones i t’ocupes de regar-la constantment. Durant els primers mesos no succeeix 

res apreciable. En realitat, no passa res amb la llavor durant els primers set anys, fins al punt que un 

cultivador inexpert estaria convençut d’haver comprat llavors estèrils. No obstant això, durant el setè any, 

en un període de només sis setmanes, la planta de bambú creix… (...) Triga només sis setmanes a 

créixer? No! La veritat és que es pren set anys per créixer i sis setmanes per desenvolupar-se. Durant els 

primers set anys d’aparent inactivitat, aquest bambú genera un complex sistema d’arrels que li permeten 

sostenir el creixement que vindrà després.” 

2
 PEC  aprovat en el març de 2016. 
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Ha estat útil, per l’elaboració del Projecte de Direcció, la consulta de l’informe de la 

Inspecció d’Educació en relació amb la valoració de l’assoliment dels objectius 

establerts en el centre educatiu i de la millora dels seus resultats, a partir de l’anàlisi 

del sistema d’indicadors del curs 2015-20163. 

La intenció és continuar treballant per facilitar el coneixement de les innovacions 

pedagògiques que ens ajudin a introduir estratègies metodològiques efectives que 

repercuteixin en la bona formació integral dels nostres alumnes, mantenint el bon 

clima de convivència existent en el claustre, portant una gestió organitzada, acurada i 

actualitzada, tot afavorint una bona relació entre tots els membres de la comunitat 

escolar, AMPA4, altres centres escolars i institucions municipals. 

L’equip estarà format per la Rut Bartrés com a Cap d’Estudis, que s’incorporarà de nou 

al nostre centre i que té experiència en aquest càrrec a l’escola Damià Mateu de 

Llinars del Vallès. I amb la Mireia Geronès com a Secretària, que es reincorpora 

després d’una baixa de maternitat i és coneixedora de la realitat del centre. Totes dues 

amb experiència en la pràctica docent que fan de la seva professió una vocació i que 

gaudeixen exercint la seva pràctica dia a dia. 

La gestió ha de ser una eina compartida. L’èxit del projecte depèn en part de la 

implicació i participació de tots i cadascun dels membres de l’escola Germans 

Corbella. És per aquest motiu que en farem la difusió oportuna perquè tothom en sigui 

coneixedor. 

L’assumpció compartida de responsabilitats entre els mestres a través d’un lideratge 

distribuït, ens permetrà assolir els objectius educatius de forma més eficaç. 

També cal ser realista i  ser conscient que les necessitats del centre i el dia a dia ens 

aniran marcant el camí i potser en algun moment del trajecte cal redefinir alguna 

actuació, modificar o fer noves propostes en el full de ruta. En aquest sentit el projecte 

de direcció és un document obert on hi juga un paper molt important l’avaluació del 

procés entesa com una possibilitat de millora. 

Per tant el camí proposat pels propers quatre anys es basarà en la presa de decisions 

de forma participativa, amb un lideratge compartit i una avaluació planificada per tal de 

donar coherència i força al projecte. 

                                                 
3
 Inspecció Educativa. Avaluació anual del centre. Febrer 2016. 

4
 Associació de mares i pares d’alumnes. 
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Agraeixo especialment el suport i participació del claustre i personal PAS5 per 

presentar aquest projecte ja que amb la seva participació en la diagnosi del centre 

m’han aportat una visió més objectiva tant a nivell pedagògic com organitzatiu i 

relacional de l’escola. M’han ajudat a definir línies d’actuació per avançar cap a un 

camí conjunt: la millora dels resultats educatius i de la cohesió social. 

 

2 PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL 

2.1 Context i PEC 

L’escola Germans Corbella està ubicada a la comarca del Vallès Oriental, al municipi 

de Cardedeu. Va néixer el setembre del 1982.  

El PEC actual ha estat revisat i actualitzat durant els cursos 13-14, 14-15 i 15-16 per 

adequar-lo a la legislació vigent (Llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació; Decret 

102/2010, del 3 d’agost, d’autonomia; Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la 

direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent; etc.). 

Però també perquè l’escola ha anat canviant en consonància a les demandes de la 

societat en evolució constant. I finalment perquè arrel de les formacions internes del 

professorat, l’escola ha anat incorporant nous projectes ben consolidats i ben valorats 

per tota la comunitat que calia incorporar a aquest document. 

 

2.1.1 Context sòcio-cultural 

Les dades administratives de la tipologia de les famílies del centre indiquen que 

corresponen majoritàriament a un nivell socioeconòmic i cultural mitjà tot i que la crisi 

econòmica actual està fent canviar aquesta tipologia i cada vegada més, s’incorporen, 

sobretot a mig curs, famílies amb un nivell socioeconòmic baix. 

Segons dades del curs escolar 2014-15, d'un total de 453 alumnes,el 8,61%són 

alumnes amb nacionalitat estrangera. I el percentatge d’alumnes de nova incorporació 

al sistema educatiu (alumnes incorporats al nostre sistema educatiu en els 2 últims 

anys) és de 2,87%. 

 

                                                 
5
 Personal d’administració i serveis 
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2.1.2 Característiques del centre 

L'escola Germans Corbella és un centre d'educació infantil i primària de doble línia, 

amb una mitjana de 450alumnes fins el curs actual. 

Va ser inaugurada el mes de setembre de 1982, després de separar-se de l'escola 

“mare” Ramon Macip-Dolors Granés i d’establir-se com a centre d'una línia amb un 

equip de mestres amb un plantejament d’escola catalana, activa, amb projectes 

innovadors i lligada als moviments de renovació pedagògica del moment.  

A partir del curs 95-96 i degut al tancament de l’escola Belloch i al creixement 

demogràfic de Cardedeu, l’escola va passar d'una a dues línies, amb les conseqüents 

obres d’ampliació i amb un període de readaptació a la nova realitat física i humana. 

En l’actualitat l’equip docent és força estable i cohesionat. 

Comptem amb un PAS format per un conserge propi des del curs 1996-1997, una 

auxiliar d’educació especial des del curs 2000-2001, una administrativa des del curs 

2001-2002 i una TEI des del curs 2006-2007.   

 

2.1.3 Instal·lacions 

L'escola consta d’un edifici que ha sofert ampliacions al llarg dels seus 33 anys de 

vida. A la part “antiga” de l’edifici, que compta amb 2 plantes, hi trobem els despatxos, 

les aules de Primària (menys les de 3r) i les tutories de CI, CM i CS, l’aula de música i 

l’antic laboratori convertit en espai multi ús. A la part nova de l’edifici, amb 4 semi-

plantes, hi trobem les aules i la tutoria d’Educació Infantil, l’aula d’anglès, la sala de 

psicomotricitat, la biblioteca, les aules de 3r, i l’aula d'informàtica. 

A l’altre extrem de l’edifici originari hi trobem el gimnàs i els vestidors i el menjador 

amb la cuina. 

L'escola està situada a la part residencial del poble, en un entorn molt tranquil i amb 

poc trànsit rodat. Disposa de diferents espais exteriors: 3 patis, 1 pista i una zona 

verda al costat del gimnàs, on l’alumnat pot realitzar els seus esbarjos i altres 

activitats. 

2.2 La missió 

L’escola Germans Corbella és una escola pública que es defineix d’acord amb els 

principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i de 

professionalitat docent, d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació de les 
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famílies i de cerca de l’excel·lència: som una escola catalana, laica, integral, plural, 

inclusiva, participativa i oberta al diàleg i a l’entorn (extret del PEC6) 

2.3 La visió 

L’escola Germans Corbella vol ser una escola de qualitat, que sigui exemple de 

cooperació entre tradició i innovació, emocionalment intel·ligent, inclusiva i sobretot 

acollidora amb tots els membres de la comunitat educativa. 

Escola de qualitat: Iniciarem una nova mirada al currículum per oferir nous entorns 

d’aprenentatge globalitzat que potenciïn les habilitats socials, emocionals, científiques, 

artístiques i participatives de l’alumnat, per garantir l’èxit escolar i una bona integració 

social. 

Tradició i innovació: Cal incidir en el què s’ensenya i en com s’aprèn, prioritzant el gust 

per aprendre, l’estímul a pensar i l’esforç per entendre, amb l’objectiu que els nostres 

alumnes tinguin una bona competència comunicativa en català, anglès i castellà, i 

siguin competents en l’ús habitual de les TAC per millorar el seu rendiment acadèmic. 

Les finalitats innovadores, sense oblidar aspectes que estem duent a terme i ja 

funcionen, han d’anar encaminades  a: 

 Millorar l’èxit escolar 

 Promoure l’esforç per aconseguir l’excel·lència educativa. 

 Escola emocionalment intel·ligent: Dotant els alumnes d’estratègies 

relacionades amb la consciència emocional, la regulació de les emocions, 

l’autonomia personal, la competència social, i l’autoestima per la vida i el 

benestar. 

 Escola Inclusiva: Potenciant un ambient acollidor, afectiu i solidari on tot 

l’alumnat se senti atès i on es tinguin en compte les necessitats educatives i 

les diferents capacitats d’aprenentatge. 

Per aconseguir aquesta línia d’escola necessitem crear un clima de responsabilitat, 

honestedat, transparència i comunicació. Aquests factors són els que possibilitaran 

que tots els membres de la comunitat educativa tinguin el sentiment de pertinença al 

col·lectiu i que ningú se’n senti exclòs. 

 

                                                 
6
 Projecte Educatiu de Centre. Aprovat el març de 2016. 
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2.4 Els valors 

La nostra proposta educativa vol posar l’accent en: 

 El concepte positiu d’un mateix, l’empatia, l’autoestima i la confiança en les 

pròpies habilitats i capacitats. 

 L’interès i el gust per aprendre amb esforç, constància i rigor. 

 El valor de l’amistat coma eix bàsic de les relacions i com a creixement 

personal. 

 La responsabilitat, la participació, la solidaritat, la cooperació i l’actitud de 

compartir. 

 El coneixement i el respecte per les diferents cultures. 

 L’expressió i la creativitat com a forma de comunicació. 

 El compromís vers la sostenibilitat i respecte pel medi ambient. 

Volem que aquests valors han de ser presents en tots els racons, activitats, paraules, 

actes de l’escola, de tal manera que se’n desprengui una manera de fer, de ser i de 

pensar. 

 

3 DIAGNOSI ACTUALITZADA DEL CENTRE 

3.1. Projectes de centre 

Els projectes que l’escola porta actualment a termes són els següents: 

 Atenció a la diversitat:Atenció individualitzada o en petit grup de l’alumnat 

amb dictamen i/o PI7.SEP d’ampliació horària a Cicle Inicial i 6è.SEP en 

hora lectiva d’Educació Infantil (2 mestres a l’aula).  Desdoblaments 

d’anglès de P4 a 6è. Grups flexibles homogenis d’expressió escrita a 

Educació Primària. Reforç de lectura de P4 a 6è i racons de matemàtiques 

a CI. 

 Pla d’escriptura:S’han acordat els criteris de correcció de l’expressió 

escrita i la gradació del treball ortogràfic i s’han seqüenciat les tipologies de 

textos per nivells establint estructures diverses per fer-ne el modelatge. 

Participació en la formació Ara Escric d’Infantil i Primària. 

                                                 
7
 PI: Pla Individualitzat proposat pels tutors/es i mestres d’Educació Especial. 
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 Pla TAC:La informàtica es treballa de forma transversal però tenim una 

sessió setmanal desdoblada marcada en l’horari dels alumnes d’E. 

Primària. 

 Projecte lingüístic: Recull el tractament de les llengües ( català, castellà i 

anglès) del centre. 

 Cardedeu amb l’Art Vigent: Projecte que portem a terme per iniciativa del 

Museu Tomàs Balvey de Cardedeu amb l’objectiu d’apropar l’art vigent i 

propostes concretes d’artistes actuals als nostres alumnes. 

 Projecte Hort: Els alumnes d’EI cuiden l’hort amb l’ajut dels alumnes de 

l’USEE de l’IES El Sui de Cardedeu. 

 Cantània: El grup de 5è participa a la cantata de l’auditori de Granollers. 

 Trobada de Dansa:Els nivells de P3 fins a 2n participen a la  trobada de 

danses de les escoles de Cardedeu que celebrem cada any, durant el 3r 

trimestre  al camp de futbol de Cardedeu. 

 “A l’escola la fruita entra sola!”:  Els alumnes d’EI i CI de primària 

mengen fruita de forma gratuït a tres dies per setmana durant una setmana 

mensual dins del pla Català de Consum de la Fruita. Quan cal, mares i 

pares voluntaris vénen a l’escola, tallen pelen i preparen la fruita per servir-

la després als alumnes d’Eduació Infantil. 

 Dimecres de la fruita: Els alumnes d’EI de CI porten a l’escola cada 

dimecres  una peça de fruita per esmorzar. 

 PROES: És una iniciativa de l’Institut Municipal d’Esports amb propostes de 

Promoció Esportiva des de P5 fins a 6è que realitzem al Pavelló Municipal 

d’Esports. 

 Sortides i colònies: Es realitzen una  excursió trimestral a P3  i des de P4 

a 6è, dues sortides i unes  colònies cada curs. 

 “Jugar i conviure”: Projecte amb el qual treballem aspectes d’educació 

per a la convivència a través de l’àrea d’Educació Física. L’objectiu és 

millorar la dinàmica i la cohesió del grup a través de la pràctica del joc 

cooperatiu, alternatiu i tradicional com a instrument que afavoreix la 

col·laboració, el respecte a les normes, la tolerància, la igualtat de sexes, el 

joc net i la no discriminació. 

 “Encuentros”: Viatge final de 6è i trobada amb els alumnes de 6è de les 

escoles del projecte “Jugar i conviure” de Madrid, Sanlúcar de Barrameda, 
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Tenerife, Valladolid, Partes del Vallès i Moianès amb les quals compartim 

les modalitats esportives del projecte en grups de treball cooperatiu, 

presentacions culturals, intercanvis de berenars i actuacions d’acroesport. 

 Grups interactius: Organització inclusora de l'alumnat en la qual comptem 

amb l'ajuda de les famílies a més del/la mestre/a responsable de l'aula. 

 

3.2 Reflexió i anàlisis sobre resultats i tendències 

3.2.1 Anàlisi del centre i de l’entorn 

 

Partint dels indicadors que el Departament d’Ensenyament ens proporciona, podem 

tenir una visió més acurada de la situació del centre, per tal d’incidir amb més 

coneixement en la millora dels seus resultats i de la cohesió social8. 

 

 Alumnes matriculats al centre: 

 

 14-15 13-14 12-13 11-12 

Alumnes Ed. Infantil 145 145 145 151 

Alumnes Ed. Primària 308 307 301 301 

     Font: Elaboració pròpia 

 

 Índex de famílies associades a l’AMPA: 

 

14-15 13-14 12-13 11-12 

70% 73,43% 62,73% 65,27% 

     Font: Elaboració pròpia 

  

 Índex d’alumnes amb necessitats educatives especials (motrius, físiques, 

psíquiques i sensorials); 

 

14-15 13-14 12-13 11-12 

0,22% 0,22% 0,22% 1,33% 

     Font: Elaboració pròpia 

                                                 
8
 Es presenten els resultats de quatre anys consecutius. 
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 Índex d’alumnes amb necessitats educatives específiques (situació 

socioeconòmica desafavorida): 

 

14-15 13-14 12-13 11-12 

5,52% 5,99% --% 5,10% 

     Font: Elaboració pròpia 

 

 

 Índex d’alumnes de nova incorporació al sistema educatiu (menys de 2 

anys): 

 

14-15 13-14 12-13 11-12 

2,87% 3,09% 1,12 % 2,22% 

     Font: Elaboració pròpia 

 

 Índex de mobilitat: 

 

 14-15 13-14 12-13 11-12 

Alumnat 1,55% 3,33% 1,57% 1,77% 

Professorat 15,09% 13,21% 22,5% 21,43% 

     Font: Elaboració pròpia 

 

 Índex de demanda d’escolarització: 

 

 14-15 13-14 12-13 11-12 

Departament 0,84% 0,72% 0,54% 0.84% 

Font: Elaboració pròpia 

  

D’aquestes dades, en podem extreure la informació següent: 

 Del total d’alumnes inscrits a l’escola (453), un 8,61% són alumnes amb 

necessitats educatives. 

 Un 70% de les famílies de l’escola estan associades a l’AMPA. 

 El claustre és força estable. 
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 És una escola amb demanda en primera opció per sota de l’oferta inicial. 

 

3.2.2 Anàlisi de resultats 

 

 Índex d’alumnes que superen el cicle: 

 

 14-15 13-14 12-13 11-12 

Cicle inicial 98,10% 97,96% 97,87% 98,08% 

Cicle mitjà 100% 92,16% 100% 92,16% 

Cicle superior 90,40% 82% 94% 86,27% 

Font: Elaboració pròpia 

 Índex d’alumnes que superen les àrees en acabar el Cicle Superior (CS) i 

que superen les Competències Bàsiques (Cb): 

 

 14-15 

CS 

14-15 

Cb 

14-15 

CS 

14-15 

Cb 

12-13 

CS 

12-13 

Cb 

11-12 

CS 

11-12 

Cb 

Llengua 
Catalana 

96% 94% 88% 94% 96% 94% 96% 74% 

Llengua 
Castellana 

96% 84% 88% 92% 96% 88% 92% 75% 

Llengua 
Estrangera 

81% 86% 84% 90% 94% 94% 80% 69% 

Matemàtiques 92% 98% 88% 96% 90% 92% 72% 70% 

Font: Elaboració pròpia 

     

Dels resultats obtinguts, en podem fer una anàlisi: 

 Més d’un 85% dels alumnes superen el Cicle Superior complint així amb 

els objectius d’Europa 2020. 

 Aconseguim bons resultats a les proves de Competències Bàsiques. 

 Els resultats del centre, majoritàriament, corresponen als resultats de 

les Competències Bàsiques. 
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3.3 Anàlisi DAFO9 

Hem realitzat una diagnosi del centre, basant-nos en les respostes i valoracions que 

han fet els mestres i personal PAS i hem portat a terme una reflexió sobre els punts 

forts o Fortaleses i els punts febles o Debilitats del centre, així com de les Oportunitats 

i de les Amenaces referents a aspectes organitzatius, pedagògics i relacionals. 

El buidatge dels qüestionaris "online" contestats per parelles i revisat posteriorment en 

claustres pedagògics queda resumit en els quadres següents: 

 

 

DEBILITATS O 

PUNTS FEBLES 

AMENACES O 

PUNTS dels quals cal DEFENSAR-NOS 

 

Metodologia: 

 Centrada en la transmissió de 

coneixement 

 Dependència de llibres de text 

 Projectes a repensar: padrins i fillols, 

festes, deures, treball intergrups, treball 

d’hàbits i rutines,... 

 Manca de programacions competencials 

 Alumnes amb NEE: poca inclusió real 

 Poc ús del moodle com a eina de treball 

Docents: presa decisions, organització  i 

cohesió d’equip: 

 Exclusives poc rendibles  

 Pocs espais de reflexió de l’equip docent 

 Por als canvis    

 Poca capacitat d’adaptació als canvis 

tecnològics    

 Poques reunions intercicles 

Equipaments i espais: 

 Estètica poc actual i poc atractiva 

Relació amb les famílies: 

 Canals de comunicació família - escola 

poc efectius  

 Poca cohesió amb l’AMPA 

Projecció: 

 Poca projecció de l’escola cap al poble 

 Manca habilitats per “vendre’ns” 

  

 

Metodologia: 

 Visió d’escola poc innovadora 

 Visió d’escola amb molts deures i llibres 

de text 

 Plantilles “retallades” 

 Pressió de l’administració per quantificar 

resultats 

Docents: presa decisions, organització  i 

cohesió d’equip 

 

Equipaments i espais: 

 Entorn poc poblat 

 Zona residencial amb població envellida 

 Espais limitats 

 Mala connexió xarxa 

Relació amb les famílies: 

 Recel d’algunes famílies 

Projecció: 

 Poques sol·licituds de preinscripció 

 Pèrdua d’un P3 curs 16-17 

 
 

                                                 
9
 Diagnosi de Debilitats, Amenaces, Fortalesa i Oportunitats. 
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FORTALESES O 

PUNTS FORTS 

OPORTUNITATS O 

PUNTS que ens cal APROFITAR 

Metodologia: 

 Projectes d’escola: Jugar i conviure, Ap. 

Cooperatiu i Grups interactius 

 Resultats proves Cb. 

 Bona valoració dels IES referent als 

nostres ex-alumnes 

 Desdoblaments anglès 

 Referents llengües anglès (i castellà) 

 Sortides i colònies 

 Entrades amb música 

 Coordinació de l’Atenció a la Diversitat 

 Bon treball de les especialitats 

 Documentació recollida en arxivadors 

sobre l’organització de cicle i nivell, 

projectes i activitats d’escola i tutoria 

 Documents de la P 

Docents: presa decisions, organització  i 

cohesió d’equip: 
 Visió i consciència de la necessitat de 

canvi 

 Distribució de tasques per comissions 

 Equip docent i PAS compromès, implicat i 

responsable 

Equipaments i espais: 

 Menjador amb cuina de proximitat 

Relació amb les famílies: 

 Escola acollidora 

 Llibres socialitzats 

Projecció: 

 

Metodologia: 

 IPad’s i portàtils disponibles per introduir 

noves tecnologies 

 Activitats del municipi 

Docents: presa decisions, organització  i 

cohesió d’equip: 
 Aportacions dels mestres que 

s’incorporen de nou al centre 

 Formació de centre 

Equipaments i espais: 
 Entorn privilegiat 

 Possibilitats de la zona verda i dels patis 

 Aula P3 suprimit lliure per  

experimentació, manipulació, etc. 

 Utilització dels espais comuns 

Relació amb les famílies: 

 Implicació de les famílies en els grups 

interactius 

Projecció: 

 Famílies contentes amb l’escola 

 

 

 

Un cop finalitzada i analitzada la diagnosi del centre, els esforços de l’Equip Directiu, 

aniran encaminats al llarg dels quatre propers anys, a introduir canvis i propostes de 

millora per tal d’incidir en els aspectes que s’han classificat com a punts dèbils o 

amenaces i a reforçar i seguint millorant, les fortaleses i oportunitats que té el centre. 
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4 OBJECTIUS A ASSOLIR 

Els objectius que ens proposem assolir al llarg dels propers quatre anys, els centrem 

en la millora dels resultats educatius i en la millora de la cohesió social: 

1. MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS 

1.1 Revisió de la línia pedagògica de centre per a la millora de l’aprenentatge 
competencial de l’alumnat 

1.2 Actualització l’ús de les noves tecnologies de l’aprenentatge i de la comunicació 

1.3 Aplicació, revisió i/o elaboració dels projectes de centre i/o Plans d’Innovació 

1.4 Atenció de les necessitats educatives dels nostres alumnes tenint en compte la 
diversitat 

2. MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL 

2.1Increment de la participació de tots els membres de la comunitat educativa 

2.2Treball de la diversitat com un valor d’enriquiment social 

2.3 Millora de la projecció del centre a Cardedeu 

3. ACTUALITZACIÓ  DELS DOCUMENTS DE CENTRE 

 

 

5 DESPLEGAMENT DEL OBJECTIUS: ESTRATÈGIES, ACTUACIONS I 

INDICADORS DE PROGRÉS 

A partir dels  objectius generals que s’han establert per assolir al llarg dels propers 

quatre anys, es plantegen unes estratègies i es dissenyen unes activitats i actuacions 

per portar-les a terme, on consta també la metodologia que se seguirà i els 

responsables de cada actuació.  

També hi ha la temporització de cada actuació al llarg dels quatre cursos 

escolars,posant atenció a la fase en la qual  es troba cada un d’ells: diagnosi, acció, 

avaluació i consolidació. 

 

FASE 1 DIAGNOSI. Reflexió, primers acords, criteris... 

FASE 2 ACCIÓ. Portar a terme, engegar, començar... 

FASE 3 AVALUACIÓ. Reflexionar, valorar, modificar.. 

FASE 4 CONSOLIDACIÓ. Deixar establert, aprofundir, potenciar.. 
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OBJECTIU 1.  MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS 

ESTRATÈGIA 1.1 Revisió de la línia pedagògica de centre per a la millora de l’aprenentatge competencial 

de l’alumnat 

OBJECTIU GENERAL TEMPORITZACIÓ METODOLOGIA RESPONSABLE 

1.1.1. Introduir activitats significatives 
de comunicació real en l’àmbit 
lingüístic. 

Curs 

16-17 

Curs 

17-18 

Curs 

18-19 

Curs 

19-20 

 Realitzar activitats de comunicació oral i escrita amb 
interlocutors i mitjans diversos (per exemple televisió, 
emails i/o Skype ) 

 Organitzar activitats per EP i un racó de lectura per EI 
a la biblioteca en el marc del Pla Lector 

 Participació en concursos (lectura en veu alta, 
Sambori i Pissiganya) 

DEPARTAMENT 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

 

1.1.2. Enriquir competencialment les 
activitats de l’àmbit matemàtic. 

Curs 

16-17 

Curs 

17-18 

Curs 

18-19 

Curs 

19-20 

 Acabar l’inventari de l’Espai infinit (espai de recursos 
matemàtics). 

 Fomentar activitats per conèixer metodologies més 
significatives d’aprendre matemàtiques (visites 
escoles, intercanvi d’experiències entre mestres, 
proves Canguret) 

DEPARTAMENT 

ÀMBIT MATEMÀTIC 

 

1.1.3. Definir una línia d’escola amb 
un enfocament globalitzat a 
l’àrea de medi. 

 

Curs 

16-17 

Curs 

17-18 

Curs 

18-19 

Curs 

19-20 

 Formació interna de centre  per dissenyar  i 
seqüenciar unitats didàctiques d’enfocament 
globalitzat (projectes, investigacions, experimentació, 
etc) tenint en compte l’àmbit artístic. 

 Adequar un espai d’Educació Infantil per dur a terme 
activitats manipulatives i d’experimentació 

DEPARTAMENT  

MEDI 

IN
D

IC
A

D
O

R
S

 

D
E

 P
R

O
G

R
É

S
 

Mantenir els bons resultats aconseguits els últims 4 cursos, augment al 

llarg dels 4 anys, del 5% dels alumnes que milloren en comprensió lectora 

a les Cb de 6è 

Mecanisme 

de recollida 
Indicadors referits resultats proves Cb 
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5.1 Millora dels resultats educatius  
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OBJECTIU 1.  MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS 

ESTRATÈGIA 1.2 Actualització de l’ús de les noves tecnologies de l’aprenentatge i de la comunicació 

OBJECTIU GENERAL    TEMPORITZACIÓ METODOLOGIA RESPONSABLE 

1.2.1 Ampliar l’ús de les TIC com a 

mitjà de comunicació entre la 

comunitat educativa 

Curs 

16-17 

Curs 

17-18 

Curs 

18-19 

Curs 

19-20 

 Creació d’un compte de correu electrònic per cada 
alumne (Cicle Superior). 

 Potenciar les eines Google docs per part dels alumnes 
i mestres 

 Ús del correu electrònic com a mitjà de comunicació 
amb les famílies 

 Renovar la web del centre 
 

CORDINADOR TIC 

1.2.2 Incrementar l’ús de les TAC en 

les activitats d’aprenentatge dels 

diferents àmbits 

Curs 

16-17 

Curs 

17-18 

Curs 

18-19 

Curs 

19-20 

 Dinamitzar l’ús del moodle 
 Ús del correu electrònic d’alumnes  
 Fomentar activitats d’aprenentatge amb iPads, 

portàtils i canons de projecció/PDI 
 Iniciar el mètode Glifing d’habilitats lectores, mitjançant 

les TIC 

COMISSIÓ TAC 

 

IN
D

IC
A

D
O

R
S

 

  

     

Grau  

d’aplicació 

% entrades al moodle. 

Ús del drive per part dels alumnes. 

Mecanisme 

de recollida 

Registre ús moodle 

Nombre de documents compartits. 

Grau de 

qualitat 

Ús de les competències metodològiques en la vida 

diària. 

Mecanisme 

de recollida 

Nombre d’activitats amb iPads.  

 

Grau  

d’impacte 

Canvis en les rutines diàries.  

Incorporació de les TIC a la pràctica docent, en el treball 

dels alumnes i en l’àmbit familiar. 

Mecanisme 

de recollida 

Enquesta valoració sobre els canvis en hàbits 

diaris de les TIC a tots els membres de la 

comunitat educativa: mestres, alumnes, 

famílies... 
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OBJECTIU 1. MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS 

ESTRATÈGIA 1.3 Aplicació, revisió i/o elaboració dels projectes de centre i/o Plans d’Innovació 

OBJECTIU GENERAL  TEMPORITZACIÓ METODOLOGIA RESPONSABLE 

1.3.1 Continuar el projecte “Jugar i 

conviure” i els “Encuentros” de 6è” 

Curs 

16-17 

Curs 

17-18 

Curs 

18-19 

Curs 

19-20 

 Treballar amb reptes cooperatius, jocs tradicionals i 
alternatius l’Educació Física en el marc del projecte 
“Jugar i conviure” 

 Mantenir la participació en l’intercanvi amb escoles 
d’altres comunitats en el marc dels “Encuentros” 

 

DEPARTAMENT 

D’EDUCACIÓ FÍSICA 

TUTORS DE 6è 

1.3.2 Avançar el projecte Cooperar 

per Aprendre/ Aprendre a Cooperar 

Curs 

16-17 

Curs 

17-18 

Curs 

18-19 

Curs 

19-20 

 Impulsar el treball amb estructures cooperatives en els 
projectes de medi 

 Participar a les jornades/ Simpòsiums d’aprenentatge 
cooperatiu organitzades per l’UVIC i a la xarxa 
Khelidhôn 

 Intercanviar experiències amb altres centres que 
treballin cooperativament   

 

COMISSIÓ CA/AC 

1.3.3 Consolidar els “Grups 

Interactius” 

Curs 

16-17 

Curs 

17-18 

Curs 

18-19 

Curs 

19-20 

 Establir xerrades de formació inicial amb les famílies 
voluntàries 

 Definir, dissenyar i concretar activitats com a mínim 
mensuals de grups interactius de P3 a 6è 

EQUIP DIRECTIU 

1.3.4 Elaborar un projecte per 

potenciar  activitats sensorials, 

motrius  i d’experimentació a 

l’Educació Infantil 

Curs 

16-17 

Curs 

17-18 

Curs 

18-19 

Curs 

19-20 

 Definir, dissenyar i concretar activitats setmanals 
sensorials i d’experimentació a Educació Infantil. 

 Impulsar un atelier amb activitats motrius a l’aula de 
psicomotricitat 

EQUIP D’E  INFANTIL 

 

IN
D

IC
A

D
O

R

S
   

     

Grau 

d’aplicació 
Nombre de sessions de grups interactius fetes 

Mecanisme 

de recollida 
Calendari de les sessions 

Grau de 

qualitat 
Grau satisfacció participants als grups interactius 

Mecanisme 

de recollida 
Enquesta de satisfacció dels participants 
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Grau 

d’impacte 

Nombre de voluntaris a les activitats de grups interactius 

Nombre de presentacions jornades CA/AC 

Mecanisme 

de recollida 

Registre de voluntaris 

Documents presentacions Jornades CA/AC 

 

OBJECTIU 1. MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS 

ESTRATÈGIA 1.4 Atenció de  les necessitats educatives dels nostres alumnes tenint en compte la 

diversitat 

OBJECTIU GENERAL TEMPORITZACIÓ METODOLOGIA RESPONSABLE 

1.4.1. Reorganitzar el suport per 

atendre la diversitat contemplant 

diferents agrupaments 

Curs 

16-17 

Curs 

17-18 

Curs 

18-19 

Curs 

19-20 

 Revisar els  diferents agrupaments dels alumnes 
 Reunions amb la CAD per redefinir les línies 

organitzatives d’escola per atendre la diversitat 

CAD 

 

IN
D

IC
A

D
O

R
S

 

D
’A

P
L

IC
A

C
IÓ

  

 

     

Document elaborat amb les línies definides 
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5.2 Millora de la cohesió social 

OBJECTIU 2. MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL 

ESTRATÈGIA 2.1 Increment de  la participació de tots els membres de la comunitat educativa 

OBJECTIU GENERAL TEMPORITZACIÓ METODOLOGIA RESPONSABLE 

2.1.1  Consolidar i promoure la 

participació de l’alumnat al centre. 

Curs 

16-17 

Curs 

17-18 

Curs 

18-19 

Curs 

19-20 

 Definir els temes a tractar a les assemblees d’aula  
 Marcar un calendari amb les assemblees de centre 

EQUIP DIRECTIU 

2.1.2  Potenciar  nous espais de  

comunicació i complicitat amb les 

famílies. 

 

Curs 

16-17 

Curs 

17-18 

Curs 

18-19 

Curs 

19-20 

 “Fem un cafè?” reserva d’una tarda per cicles, per tal 
de poder realitzar reunions informals, amb la intenció 
de generar dinàmiques i espais de confiança entre 
l’escola i la família. Se n’informarà a les reunions 
d’aula d’inici de curs. 

 Organitzar “grups de decoració/manteniment” amb la 
col·laboració de les famílies, per tal que ajudin a fer de 
l’escola un espai més acollidor. 

EQUIP DIRECTIU 

2.1.3  Replantejar  els espais de 

reflexió i presa de decisions sobre la 

pràctica docent. 

Curs 

16-17 

Curs 

17-18 

Curs 

18-19 

Curs 

19-20 

 Organitzar 2 de reunions mensuals de departaments 
pedagògics (4 cada curs entre llengües, 
matemàtiques, medi, ed. Emocional i/o ap. 
Cooperatiu) per definir aspectes metodològics, i 
organitzatius, i fer propostes d’activitats i establir 
criteris d’avaluació. 

 Sistematitzar  observacions entre iguals. 
 Organitzar activitats de cohesió de grup durant el curs 

(mestres i PAS) 

EQUIP DIRECTIU 

 

IN
D

IC
A

D
O

R
S

 

  

     

Grau 

d’aplicació 

Nombre de reunions assemblees de centre, de cafès 

amb les famílies i de departaments pedagògics 

Mecanisme 

de recollida 
Actes reunions 

Grau de 

qualitat 

Satisfacció dels departaments per les fites 

aconseguides 

Mecanisme 

de recollida 
Valoració final departaments 

Grau Nombre d’ activitats realitzades Mecanisme Valoració final departaments 
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D’impacte de recollida 

 

 

OBJECTIU 2. MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL 

ESTRATÈGIA 2.2 Treball de la diversitat com un valor enriquidor 

OBJECTIU GENERAL TEMPORITZACIÓ METODOLOGIA RESPONSABLE 

2.2.1  Impulsar el treball d’Educació 

Emocional a EI i EP 

Curs 

16-17 

Curs 

17-18 

Curs 

18-19 

Curs 

19-20 

 Formació d’Educació Emocional amb GROP (Grup de 
Recerca en Orientació Psicopedagògica) de l’UB 

 Definir i concretar activitats d’educació emocional per 
dur a terme a les sessions de tutoria 

COMISSIÓ 

D’ ED, EMOCIONAL 

2.2.2Promoure  activitats anuals de 

reconeixement de la diversitat 

 

Curs 

16-17 

Curs 

17-18 

Curs 

18-19 

Curs 

19-20 

 Col·laborar amb USEE del Sui amb activitats al nostre 
hort 

 Cuines del món trimestralment al menjador 
 Revisar Fira de la Solidaritat per donar-li un sentit més 

viscut pels alumnes 
 Seguir amb la recollida de taps i impulsar 

col·laboracions puntuals amb els amics d’en Biel 

EQUIP DIRECTIU 

 

IN
D

IC
A

D
O

R
S

 

  

     

Grau 

d’aplicació 
Inferències d’aplicació de la formació rebuda a les aules 

Mecanisme 

de recollida 
Programacions d’ed. Emocional  

Grau de 

qualitat 
Grau de satisfacció després de realització activitats 

Mecanisme 

de recollida 
Qüestionari de valoració de les experiències 

Grau 

d’impacte 
Millora de les habilitats socials 

Mecanisme 

de recollida 

Autoavaluació alumnes després de la resolució 

conflictes. 
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OBJECTIU 2. MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL 

ESTRATÈGIA 2.3 Millora de la projecció del centre a Cardedeu 

OBJECTIU GENERAL TEMPORITZACIÓ METODOLOGIA RESPONSABLE 

2.3.1. Promoure activitats de centre 

amb projecció cap a entitats o espais 

del municipi 

Curs 

16-17 

Curs 

17-18 

Curs 

18-19 

Curs 

19-20 

 Establir col·laboracions amb RTV Cardedeu 
 Organitzar activitats puntuals amb la residència d’avis 

Rumy,  centre de dia Les Teixidores i Escoles Bressol 

 

COORDINADORS 

DECICLE 

2.3.2. Promoure una activitat anual  

lúdico-esportiva de reptes cooperatius 

amb les famílies del centre 

Curs 

16-17 

Curs 

17-18 

Curs 

18-19 

Curs 

19-20 

  “Jugar i conviure” al Corbella:reptes 
lúdics/cooperatius d’ activitats fisicoesportives i 
d’esports adaptats per resoldre  en grups familiars 

EQUIP DIRECTIU, 

DEPARTAMENT E. 

FÍSICA I AMPA 

 

 

IN
D

IC
A

D
O

R
S

 

D
E

 P
R

O
C

É
S

 

 

     

Augment progressiu del nombre d’equips inscrits a les jornades lúdiques 
Mecanisme 

de recollida 
Registre d’inscripcions 
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5.3 Actualització dels documents del centre 

OBJECTIU 3.ACTUALITZACIÓ  DELS DOCUMENTS DE CENTRE 

ESTRATÈGIA 3.1. Revisió de documents de centre 

OBJECTIU GENERAL TEMPORITZACIÓ METODOLOGIA RESPONSABLE 

3.1.1 Sistematitzar les  NOFC 
Curs 

16-17 

Curs 

17-18 

Curs 

18-19 

Curs 

19-20 

 Revisar el document i fer les modificacions oportunes 
segons la pràctica educativa. 

 

 

EQUIP DIRECTIU 

3.1.2 Millorar els objectius i 

indicadors del PEC 

Curs 

16-17 

Curs 

17-18 

Curs 

18-19 

Curs 

19-20 

 Revisar objectius i indicadors del PEC i fer-ne les 
modificacions oportunes  

EQUIP DIRECTIU 

 

IN
D

IC
A

D
O

R
S

 

G
R

A
U

 

D
’A

P
L

IC
A

C
IÓ

 

 

     

Documents aprovats 
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6 LIDERATGE DISTRIBUÏT: TREBALL EN EQUIP, MILLORA, SATISFACCIÓ I 
RECURSOS 

 

En la introducció del Projecte de Direcció, posem de manifest la importància de 

treballar en equip i del lideratge distribuït, com a elements importants per assolir amb 

èxit  els objectius marcats. 

La direcció del centre, ha d’exercir com a líder educatiu i pedagògic. I per portar a 

terme aquesta tasca, cal tenir autonomia per a prendre decisions importants, tant a 

nivell curricular, com en la selecció i formació dels mestres.  

Per tant, en base al Decret 39/2014 de 25 de març17, cada curs valorarem la 

possibilitat de definir llocs de treball que, a més de l’especialitat docent, tinguin atribuït 

un perfil propi amb característiques i funcions específiques,amb responsabilitats 

especials o condicions peculiars pròpies en consonància amb aquest Projecte de 

Direcció, i amb el Projecte Educatiu de l’escola.  

Per altra banda, també crec oportú definir un perfil professional per ocupar el càrrec de 

Cap d’estudis de l’escola,  amb els requisits següents: 

 Experiència prèvia de Cap d’Estudis en altres centres educatius . 

 Formació en Direcció i Gestió de Centres i Serveis Educatius. 

 Llicenciatura de Psicopedagogia. 

 Mestra d’Educació Especial. 

Proposo, doncs, com a Cap d’Estudis, la Rut Bartrés, amb la intenció que pugui donar 

suport, assessorar i ajudar al Claustre tant per donar continuïtat als projectes d’escola 

consolidats fins ara, com als nous que sorgeixin per avançar en la innovació d’acord 

amb les evidències científiques sobre l’aprenentatge i en els avenços de la societat del 

s. XXI. 

I, com a Secretària de l’Equip Directiu, proposo a la Mireia Geronès, la nostra 

especialista de música que participa al grup de treball “a+ a+” de matemàtiques. La 

seva professionalitat, experiència i dedicació al món dels infants, segur que ens pot 

ajudar, també, a donar l’impuls que necessitem per elaborar una línia d’aprenentatge 

més competencial a la nostra escola. 

                                                 
17

Decret pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents. 
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Un de les tasques de la direcció, és crear les condicions necessàries per tal que hi 

hagi una millora en els aprenentatges. Aquest fet,  queda determinat pel grau 

d’implicació i de motivació del professorat del centre. Per això, tindrem molt present 

l’equip de mestres a l’hora de definir els objectius en qualsevol projecte de millora que 

es faci al centre, i tindrem en compte les seves opinions i coneixements, com a experts 

que són en la matèria d’aprenentatge. 

Calen incentius a l’hora de treballar en equip. L’èxit del projecte, ja és un bon al·licient. 

Però no ens podem oblidar del reconeixement  que es mereix i del reforç afectiu i 

professional, tant a nivell personal com a nivell públic. 

La direcció del centre, coneixedor del paper imprescindible dels mestres en l’èxit de 

qualsevol projecte, farà els esforços necessaris per fer possible que el treball en equip 

es faci en les millors condicions possibles, posant tots els recursos necessaris (de 

temps i de diners) i amb la capacitació professional necessària per portar-ho a terme 

(fent formació específica).  

Per poder continuar duent a terme la meva tasca com a directora de l’escola Germans 

Corbella serà imprescindible comptar amb la col·laboració de tots els membres de la 

Comunitat educativa. En aquest sentit, treballaré per mantenir i/o augmentar el sentit 

de pertinença de cadascuna de les persones que en formen part. 

Saber escoltar, tenir empatia, valorar totes les aportacions i potenciar la participació 

seran eixos clau del projecte. 

L’experiència professional de l’Equip Directiu ens donarà peu a poder estendre als 

diferents cicles, estratègies metodològiques i organitzatives per donar continuïtat als 

bons resultats acadèmics en tots els àmbits.  

Potenciarem el treball competencial de les diferents àrees, ja que és cap on creiem 

que cal caminar, ajudats, a més, per  la nova ordenació curricular. Hem d’aconseguir 

que els nostres alumnes realitzin aprenentatges significatius i funcionals, que 

afavoreixin la seva autonomia i que desenvolupin un esperit crític davant tot el que els 

envolta. 

Per ajudar l’equip docent aportarem les novetats curriculars, metodològiques i 

organitzatives de què disposi, facilitarem la seva formació, valorarem la seva 

experiència professional i afavorirem el treball d’equip, tenint en compte les seves 

necessitats i escoltant les seves propostes. 

Aquest projecte neix fruit de la il·lusió de poder continuar construint una escola de 

qualitat on alumnes, mestres, famílies i municipi se’n sentin part integrant. Una escola 
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acollidora i oberta a les innovacions que esdevingui una escola de referència i que 

tingui present que: 

 

“ El millor mestre no és el que ensenya tot el que hi ha per aprendre, 

sinó el que desperta en l’alumne la curiositat per aprendre”18 

        

 

7 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE I MECANISMES DE 
PARTICIPACIÓ 

 

Partint de l’experiència organitzativa d’aquests últims quatre anys i tenint en compte 

que ens cal ser més operatius en les reunions de treball pedagògic, hem introduït 

algun canvi en l’estructura organitzativa del centre. 

El primer canvi, per ser coherents amb el què hem exposat en el Projecte de Direcció, 

i per tal de donar la força i l’impuls necessari en unificar criteris i definir una línia 

metodològica, és la creació de comissions pedagògiques: 

 d’educació emocional  

 d’aprenentatge cooperatiu 

i dels següents departaments:  

 de l’àrea de medi 

 de l’àmbit lingüístic 

 de l’àmbit matemàtic 

A cada comissió/departament, hi haurà una persona de cada cicle, per tal que tothom 

pugui aportar la seva experiència i que tot allò que es programi sigui adient a tot 

l’alumnat.   

D’altra banda donarem continuïtat a les comissions de tasques compartides que ja 

teníem actualment:  

 comissió econòmica 

 comissió de festes 

 comissió d’informàtica 

 comissió de coordinadors de centre 

                                                 
18

John Locke (filòsof anglès) 

 



PROJECTE DE DIRECCIÓ 2016 – 2020Gemma Vilaplana i Hortensi 

 

 

 

ESCOLA GERMANS CORBELLA                  26 

 

 

A cada comissió, hi haurà una persona de cada cicle, per tal que les tasques de gestió 

comuna quedin repartides i tothom en sigui responsable d’alguna. 

El lideratge ha de basar-se també en un bon equip de coordinadors, on els 

coordinadors siguin transmissors de les inquietuds, motivacions i estat del professorat 

de cada cicle, per tal que la democràcia interna funcioni i el debat entre docent 

s’enriqueixi amb totes les aportacions. 

Aquestes estructures organitzatives tindran unes funcions i uns horaris de reunions 

especificats a la PGA de cada curs. 

Però en termes generals, les 5 hores no lectives del professorat, quedaran repartides 

de la següent manera: 

1. sessió d’una hora setmanal: reunions de nivell 

2. sessió d’una hora setmanal: atenció a les famílies 

3. sessió  d’una hora i mitja setmanal: 1 sessió mensual per les reunions 

de Claustre i 2 sessions mensuals de comissions 

pedagògiques/departaments i 1 sessió de posada en comú 

4. sessió d’una hora setmanal: reunions de cicle 

5. sessions d’una hora quinzenals: comissions organitzatives 

 

 

8 MECANISMES D’AUTOAVALUACIÓ, DE PARTICIPACIÓ DE LA 
COMUNITAT EDUCATIVA I RENDIMENT DE COMPTES 

 

L’avaluació ens ha de servir de punt de partida per reflexionar sobre els aspectes que 

ens portin a una millora dels resultats (tant a nivell pedagògic com a nivell 

organitzatiu).  

Els objectius que ens hem marcat en el Projecte de Direcció, cal que quedin 

concretats en els Plans Anuals dels propers quatre cursos (16-17, 17-18, 18-19 i 19-

20), juntament amb les estratègies, les actuacions i els indicadors de progrés del propi 

PdD, per tal de poder fer  una avaluació del projecte. Si al llarg del procés, es detecta 

alguna desviació del projecte, es faran les modificacions oportunes per tal de garantir 

l’assoliment dels objectius. 

Els responsables de portar a terme les actuacions prèviament marcades al PdD, 

hauran de rendir comptes de les tasques realitzades. D’aquesta manera, el treball en 
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equip, queda palès en tot el projecte, des de la seva execució, fins a la seva avaluació, 

fent tothom partícip de l’èxit del projecte.  

Es farà referència als recursos que s’han utilitzat per assolir els objectius, tot fent una 

valoració amb les oportunes propostes alternatives, si cal. 

Seguint els criteris de retiment de comptes del Departament d’Ensenyament, 

avaluarem el Projecte de Direcció en tres fases diferents: 

8.1 Avaluació formativa: 

Durant els anys d’aplicació del Projecte de Direcció 

Què avaluarem? La millora dels aprenentatges dels alumnes, de l’organització i el 

funcionament del centre. 

Com ho avaluarem?  Analitzant el grau de compliment dels indicadors de progrés 

del PdD. 

 A través de l’avaluació externa pel sistema d’indicadors que 

aplica la Inspecció educativa de manera comparada amb la 

resta de centres de Catalunya. 

Quan avaluarem? Al final de cada curs. 

Qui avaluarà? El Claustre i el Consell Escolar. 

En quin document? A la Memòria Anual 

On introduirem 

propostes de canvi? 

Al PGA del curs següent. 

 

8.2 Autoavaluació de l’equip directiu: 

A través de processos de reflexió i percepcions de les persones sobre la pràctica 

Què avaluarem? L’acompliment i la satisfacció de la comunitat educativa per 

l’aplicació del PdD i per l’exercici de la direcció. 

Com ho 

avaluarem? 

 Amb processos d’autoreflexió sobre la pràctica a les reunions 

de claustre. 

 Amb apreciacions orals. 

 Amb opinions a través d’una enquesta. 

Quan avaluarem? En finalitzar el 1r i 3r curs d’aplicació del Projecte de Direcció. 

Qui avaluarà? L’equip directiu, el professorat, les famílies, alumnes, personal 

PAS i serveis (administratius, conserges, monitors, TEI, 

vetlladors, EAP..) que incideixen en el centre i l’Administració 
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municipal. 

En quin document? A la Memòria Anual 

On introduirem 

propostes de 

canvi? 

A les PGA dels cursos 2n i 4t d’aplicació del Projecte de Direcció. 

 

8.3 Avaluació final: 

 

Avaluació en finalitzar l’aplicació del Projecte de Direcció 

Què avaluarem? Com ha incidit el Projecte de Direcció en la  millora de la qualitat 

educativa, els resultats acadèmics i la cohesió social de 

l’alumnat. 

La satisfacció de la comunitat educativa pels processos i els 

resultats del centre. 

Com ho 

avaluarem? 

 Amb els indicadors de progrés del Projecte de Direcció i els 

resultats acadèmics i de proves externes de l’alumnat. 

 Un informe valoratiu de l’equip directiu al final del mandat que 

reculli les valoracions pròpies, i les que consten a les 

Memòries Anuals, de tots els membres de la comunitat 

educativa. 

Quan avaluarem? En finalitzar el període del Projecte de Direcció. 

Qui avaluarà? Claustre, Consell Escolar i la directora. 

Difusió  Lliurar l’informe a l’Administració Educativa. 

 Lliurar una síntesis de l’informe al Claustre i al Consell 

Escolar.  

 

Un punt important a tenir en compte, és que cal traspassar al claustre les reflexions del 

Consell Escolar envers els resultats dels objectius del projecte, per tal de continuar 

guiant les accions de les diferents Programacions Generals Anuals del centre. 

D’aquesta manera, les opinions de tota la comunitat educativa, poden tenir-se en 

compte.  

Les actuacions generals rendiran comptes als òrgans de control i participació del 

centre de la següent manera: 
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 PGA: El projecte de direcció es concretarà cada curs mitjançant la 

Programació General Anual, que haurà de permetre assolir els objectius 

formulats en el projecte. La rendició de comptes es farà a :  

o Claustre:A partir de la Memòria General Anual del curs anterior es 

recolliran les propostes del Claustre que formaran part de la PGA. A 

final de curs s’elaborarà la Memòria General Anual, on es recolliran 

les aportacions del claustre referents a l’anàlisi de les actuacions i 

grau de compliment dels objectius fixats. 

o Consell Escolar: al 1r trimestre es presentarà la PGA al C. Escolar 

del centre.  

o Famílies del centre: A la reunió general de setembre s’explicaran 

les línies generals de la PGA als pares i mares. 

o Inspecció: A partir de l’AVAC28 farà el seguiment de la coherència 

entre PdD, PGA i MAC i propostes de millora dels aspectes  

pertinents. 

 MAC: La Memòria Anual de Centre s’exposarà a final de cada curs. Retrà 

comptes referent a l’aplicació de la PGA a: 

o Claustre:A partir de qüestionaris "online" o de documents 

compartits  pels cicles, elaborarem la MAC. La presentarem a final 

de curs. Servirà de punt de partida per elaborar la PGA del curs 

següent. 

o Consell Escolar:A finals de curs es presentarà la MAC al Consell 

Escolar. Les seves aportacions seran recollides per l’elaboració de 

la PGA del curs següent. 

o Famílies del centre: A la reunió general de setembre s’explicaran 

les línies generals de la MAC. 

o Inspecció:A partir de l’AVAC farà el seguiment de la coherència 

entre PdD, PGA i MAC i propostes de millora dels aspectes  

pertinents. 

                                                 
28

Avaluació anual de centre que des del curs 14-15 la inspecció educativa porta a terme als centres 

escolars 
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 Els resultats de les proves d’avaluació externa: Els resultats de 

l’Avaluació General Diagnòstica de 3r i de les proves de Competències  

Bàsiques de 6è seran exposats a: 

o Claustre:A final de curs es farà un anàlisi dels resultats obtinguts 

amb un document compartit pels cicles. Es farà una reflexió i se’n 

trauran les conclusions pertinents que serviran per introduir noves 

estratègies que ajudin a millorar els resultats. 

o Consell Escolar:A l’última convocatòria del curs s’informarà al C. 

Escolar dels resultats obtinguts a les proves i a la primera 

convocatòria dels curs següent, quan es presenti la PGA, 

s’informarà de les mesures de millora acordades pel claustre. 

o Famílies del centre: les famílies de 6è rebran els resultats de les 

proves de C. Bàsiques dels seus fills/es. 

o Inspecció:Amb l’enviament de la MAC I PGA corresponent tindran 

coneixement de les mesures de millora acordades pel claustre. 

 

 Es portaran a terme reunions periòdiques amb : 

o El Consell Escolar: Un mínim d’una per trimestre i totes les que 

convinguin per tal d’aconseguir una bona coordinació. 

El C. Escolar farà el seguiment de la PGA , la MAC,  l’aplicació del 

PEC, aprovarà les activitats extraescolars i les activitats 

complementàries, donarà el vistiplau a la contractació de l’empresa 

de menjador, aprovarà els pressupostos i les liquidacions 

econòmiques anuals així com les quotes de material escolar, 

intervindrà en la resolució de  conflictes,... 

o AMPA: Reunions mensuals amb l’Equip Directiu. L’objectiu serà 

aconseguir una bona coordinació i col·laborar en diferents activitats 

de l’escola conjuntament. 

o Famílies: es faran reunions de nivell durant el mes de setembre i 

una entrevista mínima anual amb totes les famílies. 

La pàgina web del centre serà un canal de comunicació viu entre les 

famílies i el centre. 
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 La difusió dels documents de gestió es farà mitjançant: 

o Claustres. 

o Consell Escolar 

o Pàgina web de l’escola. 

 

9 CONCLUSIÓ 
 

Aquesta és la nova proposta de Projecte de Direcció per l’escola Germans Corbella 

pels propers quatre anys. És un projecte que parteix de la realitat del centre, de la 

coneixença que en tingui de l’aportació dels diferents membres de la comunitat 

educativa. 

Aquest Projecte de Direcció és un document bàsic de gestió del centre i un instrument 

de la seva autonomia: en desplega el PEC, en quantifica i en temporitza les millores i 

en vincula l’acció dels òrgans unipersonals i col·legiats. 

Ha estat gestat de manera coherent a partir del propi Projecte Educatiu i amb la 

consciència que el veritable agent de l’autonomia és la pròpia comunitat educativa. 

Entenc el lideratge com a conductor d’un equip de persones que treballen de manera 

col·laborativa i democràtica per fer realitat aquells reptes que s’han assumit 

col·lectivament. 

És un projecte que intenta reflectir amb diferents graus d’intensitat, segons les 

necessitats detectades al centre, les funcions de representativitat, lideratge pedagògic, 

relacions amb la comunitat, organització i funcionament, gestió i cap de personal. 

És un document obert i singular, que intenta ser formal, coherent, útil, realista i flexible 

per tal de donar resposta a demandes i necessitats de qualsevol membre de la 

comunitat educativa.  
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