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1. PRESENTACIÓ 

Aquest curs he assumit a proposta dels Serveis Territorials Maresme Vallès Oriental la 

responsabilitat de la direcció de l'Escola Lledoner per un any i he decidit presentar la meva 

candidatura per a un mandat de quatre cursos (2015-2019).  

Sóc mestra des de l'any 1991 i he treballat a diferents escoles de Catalunya i a l'Escola Lledoner 

des del curs 2007-08. Durant aquests anys he estat tutora, coordinadora de la Comunitat de Mitjans 

(1r, 2n i 3r) i Cap d'estudis durant tres cursos. L’experiència prèvia, el coneixement adquirit durant 

aquests anys, la meva implicació i constància, la formació rebuda durant aquest temps, el meu 

equip de treball i el recolzament de la Inspecció d'Ensenyament, em donen la seguretat i la 

confiança necessària per seguir endavant amb el projecte engrescador i motivador de continuar 

treballant per l'escola. 

Aquest projecte pretén sobre totes les coses continuar amb la base del PEC (Projecte Educatiu de 

Centre) que és ser una escola Comunitat d'Aprenentatge. Així es va constituir des dels seus inicis, 

el curs 2005-2006. Actualment el Departament d'Ensenyament reconeix les Comunitats 

d'Aprenentatge com a projecte d'innovació pedagògica. 

L'escola, com a Comunitat d'Aprenentatge, té com a lema educar en Comunitat: "Per educar un 

infant cal tot un poble" (proverbi africà). Per això, l'escola necessita la participació de tots els 

alumnes, les famílies, els voluntaris i l'entorn i  la col·laboració dels agents externs com l'EAP, el 

CRP i els diversos seminaris de coordinació que donen suport a l'escola en cadascun des dels 

seus àmbits. 

Parteixo de la idea que un projecte de direcció ha d’esdevenir un full de ruta amb visió estratègica, 

sobretot per a l'eficiència en l'organització i funcionament del centre i per a la millora dels resultats 

educatius. Aquest és un document amb prou flexibilitat per incorporar nous aspectes i modificable 

en funció de les necessitats que vagin sorgint al llarg dels 4 anys de desplegament.  

Presento, doncs, aquest projecte amb la convicció que pot ser útil per a l'escola. És tot un repte 

consolidar l'escola Lledoner, que el curs vinent farà deu anys, però un repte engrescador. Sé que 

l'escola petita s'ha fet gran, que els seus horitzons són els mateixos però la manera de moure's és 

una altra: 456 alumnes, 33 docents, 85 voluntaris i tantes persones vinculades necessiten anar a la 

una. Ens cal refermar la línia d'escola amb l'objectiu que el projecte sigui un element clau 

d'intervenció per al seu progrés, per a una escola de qualitat i amb una voluntat continuada de 

millora. 
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Un lideratge compartit ha de permetre el desplegament dels objectius del projecte amb la implicació 

de diferents agents cadascú amb uns encàrrecs i responsabilitats, creant una xarxa per portar 

endavant el projecte: l'Escola Lledoner. 

 

2. CONTEXTUALITZACIÓ 

L’Escola Lledoner és un dels centres docents de Primària de titularitat pública del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a Granollers. És una escola arrelada i oberta a la 

ciutat. Va néixer com a resposta a la demanda de noves places escolars i de la necessitat d'una 

oferta educativa innovadora al municipi. Està ubicada al barri nord de la ciutat i alhora té molt 

proper un entorn natural que és una font de recursos directa: el parc Lledoner.  

L’Escola Lledoner compta amb dos edificis nous i un gimnàs que ens permet desenvolupar la 

nostra tasca docent en unes condicions molt favorables. 

El centre acull alumnes de famílies arrelades a la ciutat i  un 14.9 % de famílies nouvingudes, entre 

les quals hi ha pares i mares que desconeixen el català i en alguns casos, fins i tot el castellà. 

Aquest fet demana treballar amb rigor d'acord amb l'aplicació del pla d'acollida i de seguiment. El 

nivell socioeconòmic i cultural és mig, però un 13 % de famílies té el reconeixement de SCD (social 

cultural desfavorides). Pensant especialment amb els pares i mares que treballen, l’escola ofereix 

un servei d’acollida matinal i de tarda, menjador i activitats extraescolars per conciliar l’horari 

laboral de les famílies amb l’horari escolar. Des de l’inici els pares i mares s’han implicat 

estretament amb el projecte de l’escola, creant una Associació de Pares i Mares (AMPA) molt 

activa i Comissions mixtes (famílies i mestres). Vol ser una escola acollidora, on tota la Comunitat 

se senti agent actiu, i el fet de treballar i aprendre sigui motivador i ens en sentim tots protagonistes.  

El curs 2007-08 el centre va signar amb el Departament d’Ensenyament un Pla d’Autonomia de 

Centre que va permetre implementar projectes d’innovació educativa: auxiliars de conversa en 

anglès, implementació de les TAC a les aules, biblioteca escolar i Comunitats d'Aprenentatge. 

Aquest curs 2014-15 és el primer any d’aplicació de l’Auditoria Pedagògica amb un pla de treball 

per a la millora dels resultats educatius que finalitzarà el curs 2015-2016.  

Gràcies a aquesta Auditoria s’han pogut enfortir diferents aspectes de l'escola (pedagògics i 

organitzatius) i donar continuïtat als plans d’innovació educativa engegats gràcies al PAC. 

Actualment, ens trobem en un marc legal canviant, en ple desplegament de la llei d’Educació per a 

la Millora de la Qualitat de l'Educació. 

Aquest PD s’emmarca dins la següent normativa: 

� Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya  
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� Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius  

� Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del 

personal directiu professional docent. 

� Ofensiva de país a favor de l'èxit escolar. Per la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-18 

� Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la 

provisió de treballs docents. 

� Resolució ENS/397/2015, de 6 de març, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar 

director o directora dels centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament. 

 

3. DIAGNOSI ACTUALITZADA DEL CENTRE 

El PEC recull que la nostra escola té com a missió i objectiu fonamental la formació integral dels 

alumnes per tal que desenvolupin al màxim les seves capacitats i esdevinguin ciutadans 

competents, responsables, crítics, compromesos i actius envers la societat. Cal  crear un espai per 

aprendre a aprendre on cadascú arribi a desenvolupar, al màxim, les seves competències.  

Per a diagnosticar i analitzar la situació actual del centre he utilitzat les següents fonts: 

- Indicadors anuals de centre del cursos 12-13 i 13-14. 

- Informe evolutiu del centre dels cursos 09-10 al 13-14. 

- Informes dels resultats de l'avaluació diagnòstica de 5è del curs 12-13. 

- Informes dels resultats de les Competències Bàsiques de 6è dels cursos 09-10 al 13-14. 

- Informe de l'avaluació global diagnòstica de centre de 2012. 

- Resultats de les avaluacions finals internes (cicle) dels cursos 12-13 i 13-14. 

- Respostes de l'enquesta de satisfacció a les famílies (març 2015).  

- Entrevistes amb mestres del claustre. 

- Memòria Anual del curs 13-14 i Programació General Anual del curs 14-15. 

- Actes de les sessions de treball amb l'equip de Coordinació i dels claustres de mestres. 

A més, per analitzar la situació interna del centre he realitzat una diagnosi basada en el 

coneixement general de l'escola, de l'estructura organitzativa i del seu funcionament, el 

coneixement del projecte educatiu i sobre l'entorn i la seva influència i relació amb el centre. 

En el següent quadre presento el resum de la diagnosi dels descriptors analitzats segons els 

diferents àmbits, els elements de qualitat a mantenir i les actuacions generals per incidir en la 

millora. En l'última columna trobem les ACR (Àrees Clau de Resultat) que ens guiaran cap a 

l'actuació.  
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Àmbit Elements analitzats/ Necessitats detectades Elements de 

qualitat 

Actuacions per 

incidir/conclusions 

ACR 

Pedagògic Atenció a la diversitat . Augment de la diversitat de 

l'alumnat*. A l'escola des dels inicis s'ha apostat per una 

atenció a la diversitat inclusiva. Es va aprovar el PAD el curs 

13-14 on hi ha desglossat tot el treball a fer des de tots els 

àmbits: tutors, MEE, família, EAP, Serveis Socials ... 

Inclusió de qualitat. Protocol·litzar el PAD i 

optimitzar el recursos 

humans. 

Inclusivitat. 

Resultats educatius . Després d'analitzar els resultats de 

diferents fonts en faig les següents observacions: 

- de les de CB de sisè* i de les diagnòstiques de 5è* 

Es pot veure en l'estudi d'una promoció (13-14)* que els 

resultats baixos a 5è és recuperen a 6è després d'una 

intervenció puntual. 

Podem observar que els resultats en anglès són baixos 

(Catalunya C 67.2% i Lledoner 66.8%) comparats amb la 

mitjana dels centres de la mateixa complexitat que en el 

nostre és C. En matemàtiques, català i castellà ens 

mantenim per sobre la mitjana dels centres C*. 

Tot i que la tendència general és a l'alça des del curs 11-12*, 

hi ha un marge de millora en els resultats que cal aprofitar. 

- de les avaluacions internes (final de cicle) 

Superen el cicle superior un 61,6% (curs 12-13) i un 62'5% 

 

 

Anàlisi de dades. 

Actuacions i 

intervencions a llarg 

termini. 

Revisió de la metodologia i 

programació lineal. 

Revisió de la metodologia 

increment del treball 

competencial. 

Concreció del currículum 

en els àmbits lingüístic 

(especialment anglès) i 

matemàtic. 

Pla de treball de l'Auditoria. 

 

Revisió de les avaluacions 

internes i criteris 

d'avaluació. 

Planificació pedagògica i 

gestió del currículum.       

Opcions metodològiques 

d'E-A. 

Avaluació. 
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(curs 13-14)*. 

No correlacionen els resultats de les avaluacions externes 

amb les internes*. 

Els resultats de les avaluacions internes són més baixos que 

els resultats de les Competències Bàsiques. 

Les metodologies de treball . La nostra escola ha estat 

pionera en innovació pel que fa a metodologies de treball 

pròpies de les Comunitats d'Aprenentatge: les Tertúlies 

Literàries i els Grups Interactius, a banda del Treball per 

Projectes. Cal ara, consolidar aquestes metodologies. 

Innovació 

pedagògica. 

Sistematització de les 

metodologies i inclusió del 

treball de les TIC en les 

metodologies. 

Formació.                             

Tractament de les TIC. 

Organitzatiu Espai . El nivell triplicat (ara a 1r) durant la Primària. 

A l'escola tenim un nivell que serà triplicat durant tota 

Primària. Cal fer previsió de la ubicació dels grups per poder 

garantir un espai adient per al treball del nivell. 

Els dos edificis (Petits i Grans) estan separats. En la 

construcció dels edificis de l'escola no es va preveure que 

l'escola és una Comunitat d'Aprenentatge i que moltes 

vegades els alumnes treballen plegats des de diferents 

Comunitats. La construcció no facilita aquesta manera de 

treballar. 

Els espais de 

l'escola. 

Previsió de la situació 

durant els propers 5 anys. 

 

Actuacions integradores. 

Espais, estratègia de 

recursos. 

 

Comunicació. 

Documents . El document del PEC* necessita una adequació 

segons la LEC. El PEC vigent va ser aprovat el 2008 i per 

tant, s’ha d’actualitzar per adaptar-lo a la LEC i a la nova 

 Actualitzar el PEC i altres 

documents que se'n 

deriven. 

Estructura organitzativa. 
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realitat del centre. Malgrat això, he tingut en compte alguns 

dels objectius del PEC actual a l’hora de dissenyar aquest 

PD. 

Organització pedagògica.  

Des de fa tres anys l'escola s'organitza de manera horitzontal 

en l'àmbit de la participació dels mestres. L'equip directiu ha 

volgut que el lideratge fos compartit organitzant trobades 

setmanals amb l'equip de coordinació i després amb el tutors 

en Comunitat. S'han establert convocatòries amb ordre del 

dia i es redacten actes de les sessions que es pengen al 

moodle (eina de recursos del claustre). 

Consolidació 

organitzativa 

 Lideratge distribuït. 

Relació amb 

l'entorn i 

comunicació 

La imatge del centre a l'entorn . Degut a una crisi interna 

que es va viure el curs passat la imatge del centre va quedar 

afectada. L'aniversari de l'escola (10 anys) suposa una 

oportunitat. 

Augmentar la relació del centre amb el barri i l'entorn. 

 Cal millorar la imatge. 

 

Relació amb el barri. 

Satisfacció amb el 

centre per part de la 

Comunitat. 

Demanda d'escolarització .* Actualment la taxa de natalitat 

ha baixat a tot Catalunya i també al nostre municipi*. La 

demanda es manté i podem afirmar que el projecte està ben 

valorat (Portes Obertes 14-15, assistència de 75 famílies 

interessades en el projecte). 

El projecte. Promoció del projecte. Innovació. 

Confiança amb l'escola.  La nostra escola, amb un projecte 

innovador, vol que la Comunitat estigui satisfeta. Cal crear 

confiança a partir dels resultats educatius i d'activitats de 

 Resultats educatius. 

Plenari actiu. 

Satisfacció amb el 

centre per part de la 

Comunitat. 
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promoció enriquidores per a la Comunitat. 

Participació de les famílies . Des de sempre la nostra 

escola ha gaudit de molta i diversa participació de les 

famílies. En els darrers anys hi ha hagut una petita baixada 

de participació produïda per diferents factors, entre ells la 

crisi econòmica. 

Afiliació a l'AMPA (curs 12-13 el 68% i el 13-14 el 65%). 

De l'enquesta de satisfacció un 74% dels enquestats estan 

molt o força satisfets pel que fa a la participació de les 

famílies en el projecte de l'escola. 

Un dels factors que afavoreix l'èxit educatiu és la participació 

de les famílies en l'educació dels seus fills. 

Implicació de la 

Comunitat. 

Representants de 

les aules. 

Millorar la quantitat   

d'implicats. 

Promocionar altres tipus de 

participació. 

Implicació de totes les 

famílies. 

Relació amb el 

personal 

Grau de satisfacció del personal i sentiment de 

pertinença.  Quan arriben mestres, famílies i alumnes 

s'activa el Pla d'acollida. 

Realització 

personal. 

Acollida d'alumnes, 

mestres i famílies. 

Motivació i expectatives. 

Seguiment de l'aplicació 

del Pla d'acollida. 

Mobilitat del professorat . Des dels inicis l'escola ha tingut 

un gran índex de mobilitat del professorat (curs 12-13 un 

50% i curs 13-14 un 17,86%) cosa que ha fet que hagi sigut 

més costós avançar el projecte. Cal fer visible una línia 

d'escola potent, atractiva i coherent que fidelitzi mestres 

compromesos amb el projecte. 

Mobilitat de l'alumnat . A la nostra escola de grau de 

Alta mobilitat del 

professorat. 

 

 

 

Decret de plantilles. 

Participar en el nou 

procediment per definir el 

perfil i la provisió dels llocs 

de treball. 

Fidelització de la 

plantilla docent. 
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complexitat C hi ha un índex de mobilitat que ha passat d'un 

16,56% el curs 11-12 al 4'98% al curs 13-14. Tot i així, cal 

continuar dinamitzant una Aula d'Acollida inclusiva. 

 

Aula d'acollida 

inclusiva. 

Autoavaluació i reflexió de la tasca docent . És necessària 

una reflexió continuada a partir d'indicadors clars i establerts 

per ajustar de manera àgil la tasca docent i les estratègies 

d'aula en funció de l'evolució de l'aprenentatge dels alumnes. 

Des de l'EC es promou que els mestres facin una anàlisi dels 

resultats acadèmics dels alumnes i es planifiquin 

intervencions segons aquests resultats. 

Reunió EC. 

Coordinacions 

planificades, 

estables i 

sistemàtiques. 

Sessions de treball 

de Comunitat. 

Autoavaluació.  Avaluació 

de centres promoguda pel 

Departament 

d'Ensenyament. 

Mètode de treball: 

processos participatius 

per a l'anàlisi de 

resultats i la presa de 

decisions. 

Clima de centre.  El curs passat es va viure una divisió del 

claustre i això va repercutir negativament al centre. 

Des de l'equip directiu i per encàrrec de la Inspecció 

Educativa pel curs actual el principal objectiu proposat va ser 

aconseguir un bon clima de centre i de comunitat. Amb les 

dades de l'enquesta i els ímputs rebuts des dels diferents 

sectors de la Comunitat, de l'Ajuntament i dels Serveis 

Educatius podem referenciar que està sent així. 

Curs 14-15 amb un 

bon clima. 

Manteniment d'un bon 

clima de centre. 

Clima de treball positiu. 

Fortaleses de l'equip. 

Alumnes amb conductes disruptives . Es debat aquest 

problema en les sessions d'avaluació i en el "Parlem de 

nens" (reunions amb les Comunitats per arribar a acords 

 

 

Aposta de centre en FIC o 

en formació externa per 

aprendre a gestionar les 

Convivència. 
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sobre actuacions davant de les diferents conductes i 

dificultats d'aprenentatge d'alguns alumnes). S'han fet 

intervencions puntuals i s'han convocat dues comissions de 

convivència. Són alumnes SCD (social i culturalment 

desafavorits) o NEE (necessitat educatives específiques) que 

necessiten del suport de l'adult per gestionar adequadament 

les seves accions i emocions. 

Participació de l'alumnat.  Des del curs passat es va crear 

l'Assemblea de Nens on participen tots els alumnes de 

l'escola a través d'un representant d'aula. Es reuneixen un 

cop al mes amb la dinamització de la coordinadora LIC i la 

directora. 

 

 

 

 

 

Participació de 

l'alumnat. 

conductes amb aquest 

tipus d'alumnat. 

Formació TEI (Tutoria entre 

Iguals): mediació 

Reactivació del Pla de 

Convivència i  concreció 

d'actuacions a les NOFC. 

Actuacions participatives. 

 

Participació. 

Recursos Àrea administrativa . Ús dels recursos i gestió 

administrativa. Des de la secretaria de l'escola es porta 

minuciosament la gestió econòmica i administrativa de 

l'escola. La secretària participa d'una formació específica.  

Bona gestió. Optimització dels recursos. Recursos. 

 * Veure annexos apartat 8.  

Podem constatar que ens aquesta diagnosi hi estan representades totes les funcions de la direcció d'un centre: representació, 

direcció pedagògica i lideratge, relació amb la comunitat educativa, relació amb l'organització i el funcionament i gestió i cap de 

personal. 

Després de l'anàlisi de les dades del centre, s'han identificat les pràctiques de referència i els punts on farà falta incidir gràcies a 

l'estudi que n'he fet. Aquesta anàlisi DAFO es pot resumir en els següents punts: 
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Debilitats:  

- Resultats acadèmics en les avaluacions 

externes, amb poc nivell en llengua anglesa en 

acabar l'educació primària. 

- Resultats acadèmics en les avaluacions 

externes, amb nivell mig en matemàtiques, 

català i castellà. 

- Poca coherència en els resultats acadèmics de 

les proves externes i internes  

- Documents bàsics d'Escola pendents 

d'actualització 

- Mobilitat del professorat i equip docent poc 

estable 

- Mancança de línia pedagògica i curricular 

d'escola 

- Dos edificis separats i grup triplicat a EP 

Amenaces:  

- Clima de centre debilitat. 

- Empitjorament  de la situació social en moltes 

famílies degut a la crisi econòmica 

-  L'elevat percentatge d'alumnes NEE-B i els 

pocs recursos per atendre'ls 

- Disminució de la natalitat a Granollers 

- Mestres nous que no coneixen el projecte. 

- Manca de sistematització d'algunes 

metodologies. 

- Alumnat de la Comunitat de Grans (4t, 5è i 6è) 

amb conductes disruptives 

 

Fortaleses:  

- Innovació metodològica: Comunitat 

d'Aprenentatge 

- Satisfacció per part de les famílies cap a la 

tasca de l’equip directiu actual 

- Implicació i participació de les famílies i 

mestres en el projecte: Comissions mixtes i 

Voluntariat 

- Suport dels Serveis Educatius 

- Plenari anual 

- Xarxa digital de comunicació amb les famílies: 

NING 

- AMPA amb famílies molt implicades en l'Escola 

-Instal·lacions àmplies: biblioteques, gimnàs/sala 

d'actes, cuina, menjador, aules de reforç i pati. 

- Dotació en Pissarres Digitals Interactives a 

totes les aules 

- Situació econòmica escolar favorable 

Oportunitats:  

- Revitalització de l'entorn i el barri: horts del 

Lledoner i Museu de les Llavors 

- Situació del centre amb possibilitats de l'entorn: 

riu Congost, parc Lledoner ... 

- Auditoria Pedagògica 

- Centre formador de pràctiques d'estudiants de 

grau de metres 

- Contacte amb CREA (Centre Especial en 

Teories i Pràctiques Superadores de 

Desigualtats) i el Seminari d'EE en Comunitat 

d'Aprenentatge de la UB 

- Formació dels mestres amb suport del CRP 

- Participació en diversos projectes que ofereix la 

ciutat i l'Ajuntament de Granollers: Voluntariat 

Educatiu, Associació Cultural, Emprenedoria, 

Cantània. 

- Desè aniversari de l'escola 
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Els principals objectius a assolir i un nombre considerable de les estratègies i actuacions que 

s'exposen en aquest projecte de direcció tenen com a finalitat mantenir les fortaleses, treure profit 

de les oportunitats, superar les debilitats i minimitzar la influència de les amenaces. Una lectura 

correcta de l'anàlisi DAFO ens ha de servir per a prioritzar mesures i optimitzar adequadament els 

recursos disponibles. 

4. ELS OBJECTIUS i LES ACTUACIONS 
 

El meu projecte pretén fer una identificació  i priorització  de  les propostes de millora  en funció de 

la diagnosi  de la situació actual del nostre centre  i de les àrees clau de resultats definides per tal 

d’afavorir que tots i cadascun dels alumnes del nostre centre adquireixin els aprenentatges 

necessaris per poder actuar amb una capacitat reforçada d’autonomia, criteri i responsabilitat 

personal. 

Els objectius que passaré a descriure a continuació són coherents amb les prioritats del 

Departament d'Ensenyament i amb el PEC, a més, estan en consonància amb les ACR de la 

diagnosi. Aquests objectius s'han de veure com una oportunitat, intenten ser viables i operatius. 

En aquest PD es dóna una visió estratègica dels objectius prioritzant sobretot l'impacte en els 

aprenentatges, la sistematització de les activitats del centre, l'impuls en el treball en equip i el 

coneixement dels nivells de motivació i de satisfacció. Definiré uns objectius estratègics i uns 

objectius operatius, tenint en compte la realitat del centre. 

Els objectius que emmarquen el Projecte de Direcció per aquests quatre anys estan centrats en 

l'èxit escolar i l'excel·lència educativa, desenvolupant al màxim les capacitats de tots i cadascun 

dels alumnes com a principi fonamentador de l'equitat i garantia de la cohesió social, objectius marc 

de l'Ofensiva a favor de l'èxit educatiu (2012-2018) i, tenint en compte la situació actual del centre, 

on cal actualitzar el PEC, els objectius són: 

 

Aquests quatre objectius fan referencia als àmbits descrits anteriorment: pedagògic, d'organització, 

de relació amb la comunitat, de relació amb el personal i de gestió de recursos (humans, materials i 

econòmics). 

1 Millorar el nivell competencial dels alumnes. 

2 Millorar els mecanismes d'avaluació i de retiment de comptes. 

3 Potenciar la implicació de la Comunitat, la projecció de la seva imatge i el bon clima de centre. 

4 Desenvolupar l'autonomia de centre. 
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A partir dels objectius plantejats s’han elaborat unes graelles en les quals es recullen les 

estratègies vinculades a cada objectiu amb l’indicador de progrés corresponent, així com les 

activitats i les línies d'actuació que se’n desprenen. De cadascuna d’aquestes actuacions es marca 

la temporització (a quatre anys vista), la persona o persones responsables de gestionar-les i els 

agents implicats. També es descriu l'indicador de progrés general de cada objectiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenari de la Comunitat 2011-12 
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ÀMBIT PEDAGÒGIC 

OBJECTIU 1 Millorar el nivell competencial dels alumnes. 

Objectiu estratègic 1.1. Concretar i aplicar un pla d'actuació per a la millora de l'aprenentatge de les 

competències lingüístiques, matemàtiques i de coneixement del medi. 

Responsables: EC 

Implicats : Equip docent 

Objectiu operatiu 1.1.1. Augmentar el nivell de competència lingüística dels alumnes. Temporalització 

Cursos 

Línies d'actuació 15-16 16-17 17-18 18-19 

Ordenació metodològica i curricular de l'àmbit lingüístic (català, castellà i anglès)  a tots els nivells. X    

Incorporació de les competències lingüístiques a totes les programacions de totes les àrees. Treball per incidir en les 

subcompetències amb marge de millora. 

X X   

Aplicació d'orientacions i criteris del GEP (Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme) en l'E-A de l'anglès al centre. X X   

Elaboració i implementació de rúbriques d'expressió oral i pautes per al treball de les rotllanes de P3 a 6è.  X X X 

Implementació del temps de lectura i la comprensió de 2n a 6è en grups reduïts i heterogenis. Revisió i actualització de 

les estratègies d'aula i atenció a la diversitat. 

X X X X 

Sistematització de l'expressió escrita elaborant un pla d'actuació per tota la Comunitat.  X X  

Indicador de progrés Percentatge d’alumnes que milloren el nivell de competència comunicativa (llengua catalana, castellana i 

anglesa) a les proves externes de sisè, diagnòstiques de 3r i internes de centre. 

Objectiu operatiu 1.1.2. Desenvolupar la competència lògico-matemàtica dels alumnes. Temporalització 

Cursos 

Línies d'actuació 15-16 16-17 17-18 18-19 
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Establiment de criteris metodològics comuns d'escola tot integrant les noves pautes curriculars. X X   

Incorporació progressiva de la sistematització de metodologies en el treball matemàtic optimitzant els recursos 

humans. Treball per incidir en les subcompetències amb marge de millora. 

X X X  

Revisió i actualització de les proves d'avaluació, amb un enfocament competencial, així com dels registres i gràfiques 

de recollida de dades. 

X X X X 

Assessorament de l'equip de mestres en competència matemàtica.  X  X  

Indicador de progrés Percentatge d’alumnes que milloren el nivell de competència matemàtica a les proves externes de sisè, 

diagnòstiques i internes de centre. 

Objectiu operatiu 1.1.3. Sistematitzar el currículum de les competències de l'àmbit de medi natural i 

social integrat en el treball per projectes. 

Temporalització 

Cursos 

Línies d'actuació 15-16 16-17 17-18 18-19 

Concreció del treball de sistematització del currículum de medi (Auditoria Pedagògica). X    

Ordenació curricular de l'àrea de medi de manera vertical i progressiva de P3 a 6è: línia d'escola.  X X X 

Integració de l'ús de les TIC en el tractament de la informació per a la cerca en els treballs per projectes.  X   

Formació de l'equip de mestres en la metodologia "Treball per projectes" (FIC).  X   

Indicador de progrés Sistematització del currículum de medi i millora dels resultats acadèmics.  

 

ÀMBIT ORGANITZATIU I DE GESTIÓ 

OBJECTIU 2 Millorar els mecanismes d'avaluació i de retiment d e comptes. 
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Objectiu estratègic 2.1. Sistematitzar els instruments d'avaluació que fem servir amb els alumnes. Responsables: ED i EC 

Implicats:  Equip docent 

Objectiu operatiu 2.1.1 Dissenyar un pla d'avaluació dels alumnes. Temporalització 

Cursos 

Línies d'actuació 15-16 16-17 17-18 18-19 

Coneixement i aplicació al centre del nou decret d'avaluació. X    

Revisió de les proves d'avaluació dels alumnes per tal d'augmentar el nivell competencial. X X   

Elaboració i implementació de les rúbriques d'avaluació per a les Comunitats de Mitjans i Grans (de 1r a 6è).   X X 

Establiment de criteris clars i compartits de qualificació i promoció dels alumnes. X    

Planificació de la quantitat de proves segons el nivell amb visió global d'escola. X    

Indicador de progrés Increment de l'ús d'estratègies d'avaluació unificades i consensuades. 

Objectiu operatiu 2.1.2. Sistematitzar les eines de recollida de dades dels resultats dels alumnes. Temporalització 

Cursos 

Línies d'actuació 15-16 16-17 17-18 18-19 

Unificació de criteris clars i compartits a l'hora de recollir informacions i dades dels resultats dels alumnes. X    

Recollida de dades (gràfiques) de les avaluacions internes i externes per poder tenir l'evolutiu.   X X X X 

Elaboració d'una graella de recollida de dades per als tutors, per tal d'unificar criteris. X    

Indicador de progrés Quantificació dels instruments elaborats i utilitzats. 
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Objectiu operatiu 2.1.3. Dissenyar models de difusió dels resultats que siguin útils i eficients. Temporalització 

Cursos 

Línies d'actuació 15-16 16-17 17-18 18-19 

Elaboració i implementació d'un protocol per transmetre la informació dels resultats dels alumnes a les famílies.   X  

Entrevistes de qualitat amb les famílies per comunicar l'evolució dels alumnes. X X X X 

Procés participatiu per la valoració de resultats i concreció de propostes de millora per cada curs. X X X X 

Revisió del document dels informes a les famílies, per tal que inclogui els ítems d'avaluació per CB.   X X 

Indicador de progrés Nombre de models dissenyats i implementats. 

Objectiu estratègic 2.2. Impulsar la cultura d'avaluació de l'equip docent i de centre. Responsables: ED i EC 

Implicats: Equip docent 

Objectiu operatiu 2.2.1 Dissenyar un pla d'avaluació de l'equip docent. Temporalització 

Cursos 

Línies d'actuació 15-16 16-17 17-18 18-19 

Presentació a l'equip de mestres el nou model d'avaluació de centre (AVAC). X    

Familiarització amb el model de planificació estratègica.  X X X 

Elaboració i implementació d'un pla d'autoavaluació i avaluació de l'equip docent.   X X 

Potenciació de l'observació entre mestres: experts-novells, entre iguals i per part de l'equip directiu. X X X X 

Promoció d'espais de trobada per fer retorn de l'observació i per dialogar sobre les observacions fetes. X X X X 
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Indicador de progrés Nombre d'espais dialògics i grau de satisfacció de l'equip de mestres. 

 

ÀMBIT de RELACIÓ AMB LA COMUNITAT 

OBJECTIU 3 Potenciar la implicació de la Comunitat, la projecc ió de la seva imatge i el bon clima de centre. 

Objectiu estratègic 3.1. Fomentar i millorar la comunicació amb les famílies per a una millor integració 

a la Comunitat d'Aprenentatge i una bona projecció de la imatge. 

Responsables: Equip de 

mestres 

Implicats: Comunitat 

Objectiu operatiu 3.1.1. Revisar i diversificar les estratègies de participació de la Comunitat. Temporalització 

Cursos 

Línies d'actuació 15-16 16-17 17-18 18-19 

Revisió de quins són els espais de participació i difusió entre la Comunitat. X    

Promoció d'espais de trobada amb les famílies: formació de familiars, hora del conte, hora del te ... X X X X 

Accessibilitat de l'equip de mestres: acollida i comiat dels alumnes, excursions, entrevistes ... X X X X 

Participació dels alumnes a través de les rotllanes i assemblees d'aula i de les assemblees generals. Elaboració de 

rúbriques per afavorir l'expressió oral. 

X X X X 

Implementació del Pla d'Acollida per a alumnes, mestres, famílies i voluntaris. X X X X 

Indicador de progrés Grau de satisfacció de la Comunitat a través d'una enquesta i nombre de rúbriques d'EO elaborades. 

Objectiu operatiu 3.1.2. Promocionar l'escola a l'exterior: barri, ciutat ... Temporalització 
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Cursos 

Línies d'actuació 15-16 16-17 17-18 18-19 

Celebració d'activitats relacionades amb el desè aniversari de l'escola per promocionar-la. X    

Elaboració i implementació d'un Pla d'actuació amb l'entorn.  X X X 

Difusió de l'escola a través d'activitats relacionades amb el barri i la ciutat: iniciatives, concursos ... X X   

Projecció dels productes finals dels projectes de les aules cap a fora: Comunitat, barri, ciutat ... X X X X 

Disseny i realització de Portes obertes interactives amb la Comunitat i les famílies noves. X X X X 

Indicador de progrés Nombre d’actuacions especifiques dutes a terme per promocionar  l’escola a l’exterior. 

Objectiu operatiu 3.1.3. Vetllar per l'estètica de l'escola: interior i exterior. Temporalització 

Cursos 

Línies d'actuació 15-16 16-17 17-18 18-19 

Previsió i ordenació de l'espai interior de l'escola segons les necessitats (nivell triplicat). X X X X 

Potenciació de l'ambientació de tots els espais de l'escola a través d'un assessorament artístic. X X   

Col·laboracions artístiques amb altres entitats locals: instituts, artistes de la ciutat ... X X X X 

Implicació en l'ambientació de l'escola per part de mestres i alumnes i la Comissió de Decoració. X X X X 

Continuació del treball del projecte de l'hort per nivells partint de la programació d'aula. X X X X 

Indicador de progrés Grau de satisfacció de tota la Comunitat a través d'una enquesta. 

Objectiu estratègic 3.2. Fomentar el bon clima de centre. Responsables: Equip de 
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mestres 

Implicats: Comunitat 

Objectiu operatiu 3.2.1. Promocionar estratègies per mantenir un bon clima de centre. Temporalització 

Cursos 

Línies d'actuació 15-16 16-17 17-18 18-19 

Promoció del Pla de Convivència entre la Comunitat i concreció d'actuacions a les NOFC.  X   

Participació en la formació TEI (Tutoria entre Iguals): mestres i alumnes Comunitat de Grans. X    

Potenciació de les fortaleses de l'equip amb estratègies d'intel·ligència col·lectiva. X X X X 

Establiment d'unes pautes de gestió de l'aula consensuades entre el claustre. X    

Indicador de progrés Nombre de conflictes gestionats i resolts.  

 

 

ÀMBIT de RECURSOS 

OBJECTIU 4 Desenvolupar l'autonomia de centre. 

Objectiu estratègic 4.1. Revisar i actualitzar el PEC i altres documents que se'n deriven. Responsables: ED i  

Equip de mestres 

Objectiu operatiu 4.1.1. Revisar i actualitzar el PEC. Temporalització 

Cursos 

Línies d'actuació 15-16 16-17 17-18 18-19 
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Definició del perfil de sortida de l'alumne d'acord amb la finalitat dels ensenyaments del centre. X X   

Formulació dels objectius d'EA del centre.  X   

Actualització dels criteris metodològics del centre.  X   

Definició dels indicadors de progrés del PEC. X    

Indicador de progrés Actuacions realitzades per actualitzar, revisar i difondre el PEC. 

Objectiu operatiu 4.1.2. Revisar, actualitzar i promocionar els documents que deriven del 

PEC. 

Temporalització 

Cursos 

Línies d'actuació 15-16 16-17 17-18 18-19 

Actualització de les NOFC d'acord amb el PEC.   X  

Revisió i actualització del Projecte Lingüístic de centre.   X  

Promoció entre l'equip de mestres del PAD (Pla d'Atenció a la Diversitat) basat en la inclusió. X X X X 

Aplicació i implementació del Pla de Convivència des d'una visió de necessitat de la Comunitat. X X   

Indicador de progrés Relació documental dels documents revisats del PEC. 

Objectiu operatiu 4.1.3. Destinar un 7% del pressupost a promoció del centre i formació de l'equip 

de mestres.  

Temporalització 

Cursos 

Línies d'actuació 15-16 16-17 17-18 18-19 

Revisió del pressupost anual i inclusió d'una partida de promoció del centre: anuncis, carpetes ... X X X X 

Revisió del pressupost anual i inclusió d'una partida de formació de l'equip de mestres que reverteixi en la Comunitat X X X X 
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segons les necessitats plantejades en aquest PD. 

Indicador de progrés Evidències que els recursos pressupostats han revertit en la promoció de la Comunitat. 

 

Objectiu estratègic 4.2. Estabilitzar la plantilla del centre en benefici del projecte. Responsables: ED i 

SSTT 

Objectiu operatiu 4.2.1. Participar en el nou procediment per definir perfil i provisió de llocs de treball. Temporalització 

Cursos 

Línies d'actuació 15-16 16-17 17-18 18-19 

Definició, d'acord amb el PEC, del perfil dels mestres que han de formar part del projecte. X    

Participació en la definició de la plantilla de professionals del centre d'acord amb les directrius dels SSTT. X X X X 

Formació sobre Comunitat d'Aprenentatge per als mestres nous. X X X X 

Indicador de progrés Constatació que el percentatge de mobilitat del professorat s'ha reduït en un mínim d'un 10%. 
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5. CONCRECIONS ORGANITZATIVES 

Aquest PD compta amb el lideratge de l’equip directiu en la seva vessant organitzativa i 

coordinadora. Per portar-lo a terme cal el compromís explícit de l'equip de mestres amb diferents 

graus de responsabilitat. En el desenvolupament de les PGA es preveu que l'equip docent, les 

famílies, el personal no docent i els propis alumnes tinguin l’oportunitat de responsabilitzar-se d’una 

activitat o actuació, planificar-la, portar-la a terme i avaluar-la per tal de retre comptes allà on sigui 

necessari. D’aquesta manera es garanteix la participació de la comunitat educativa en els diversos 

estadis de la seva aplicació. 

L'equip de coordinació, format per l'equip directiu i els coordinadors, facilita el lideratge compartit en 

el centre. Hi ha tres coordinadors, un de cada Comunitat,  amb un nombre equilibrat de tutories a 

cada Comunitat (Petits: P3 a P5, Mitjans: 1r a 3r i Grans: 4t a 6è). Els mestres especialistes queden 

repartits per les Comunitats depenent del nombre de sessions que realitzen a cada una, de la 

implicació en diferents projectes d'escola i la seva necessitat d'aplicació. 

L'equip de mestres s'organitza en Comunitat (reunió setmanal) i realitza les concrecions 

metodològiques i de programació general. També hi ha una trobada dels mestres de nivell 

(setmanal) per preveure les actuacions i concrecions de les programacions, així com la revisió del 

treball fet i la valoració dels resultats de l'avaluació. A més, un cop a la setmana hi ha sessió de 

Grup de Treball  (GdT) per a diferents projectes comuns d'escola: NOFC, PLEC, TAC, Auditoria, 

Hort i Festes. A cada GdT hi ha com a mínim un representant de cada una de les Comunitats. És a 

la PGA on es delimiten molt bé les tasques a fer de cada GdT i la seva temporalització, per tal que 

l’equip de mestres pugui treballar segons una previsió. Un altre espai dins la planificació setmanal 

és per a l'atenció a les famílies per fer el seguiment dels seus fills, a proposta de mestres o de 

pares i mares. 

L'equip de mestres també participa mensualment de les Comissions Mixtes (mestres i famílies) per 

poder treballar en els diferents projectes de la Comunitat d'Aprenentatge. 

Aquesta planificació de trobades i reunions estarà definida en les PGA i concretada en un quadre 

trimestral treballat des de l'equip de Coordinació i elaborat per la cap d'estudis. 

Per ajudar-me a implementar aquest projecte de direcció, compto amb un equip directiu  d'un perfil 

competencial òptim. La Carme Escué i la Marta Iñiguez són persones amb  capacitats i habilitats 

idònies per donar-me suport en les responsabilitats de les funcions  directives i en implicar tot el 

claustre en els objectius d'aquest PD. 
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Càrrec Competències 

tranversals 

Competències 

tècniques 

Tasques específiques 

 

 

 

Cap 

d'estudis  

Carme 

Escué 

- Direcció de persones 

- Visió estratègica 

- Tolerància a la pressió 

- Flexibilitat i gestió del 

canvi 

- Compromís amb el 

servei públic i la gestió 

- Orientació a l'alumnat i 

a les famílies 

- Actualització 

professional 

- Gestió i resolució de 

conflictes 

- Formació 

pedagògica 

transversal 

- Formació i 

experiència en 

treball per 

projectes 

- Atenció a la 

diversitat en 

clau d'inclusió. 

- Donar suport a la directora en el 

desenvolupament del PD i del 

PEC del centre 

- Vetllar per la cohesió del 

professorat i la seva formació per 

l'enriquiment competencial  

- Coordinar les tasques docents 

envers el projecte i la metodologia 

de treball del centre 

- Atendre la heterogeneïtat dels 

alumnes i les famílies juntament 

amb l'EAP i altres agents socials. 

 

 

Secretària  

Marta 

Iñiguez 

- Direcció de persones 

- Visió estratègica 

- Tolerància a la pressió 

- Flexibilitat i gestió del 

canvi 

- Compromís amb el 

servei públic i la gestió 

- Orientació a l'alumnat i 

les famílies 

- Rigor i mètode 

- Formació 

pedagògica 

transversal 

- Atenció a la 

diversitat en 

clau d'inclusió 

- Formació en 

gestió 

econòmica i 

administrativa 

- Donar suport a la directora en el 

desenvolupament del PD i el PEC 

al centre. 

- Vetllar per la cohesió del 

professorat i la seva formació per 

l'enriquiment competencial  

- Dur a terme conjuntament amb la 

directora la gestió eficient del 

pressupost anual de centre 

  

 

En definitiva, per tal d'organitzar el centre caldrà fomentar la motivació de tota la Comunitat en el 

treball en equip i un creixement dels nivells de implicació i satisfacció.             
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Organigrama de l'escola Lledoner com a Comunitat d'Aprenentatge. 
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6. ELS MECANISMES DE RENDICIÓ DE COMPTES 
Totes les actuacions definides en els apartats 4 i 5 s'hauran de desplegar en les PGA anuals. 

D'aquesta manera es concretaran els objectius, les prioritats d'actuació, el funcionament, els 

projectes, el desenvolupament del currículum, així com, els indicadors d'avaluació i la rendició de 

comptes. Aquests dos últims punts seran concretats en les Memòries Anuals de cada curs. 

La política d'avaluació d'aquest PD estarà basada en la incidència de la intervenció a partir de la 

informació recollida dels indicadors. L'objectiu de l'avaluació d'un centre educatiu és descriure, 

analitzar i valorar els instruments de l'autonomia del propi centre: el PEC, el PD i la PGA, sempre a 

través d'uns indicadors que estan estretament relacionats. 

Avaluar ens ha de servir per mostrar transparència i credibilitat, implicació i compromís; per 

comprendre en profunditat el projecte de centre; per prendre decisions i per millorar la gestió; per 

constatar l'assoliment dels objectius; per valorar el progrés del centre; per garantir la millora 

contínua del centre, per valorar l'exercici de la tasca docent, de la direcció i per retre comptes a la 

Comunitat i a l'Administració Educativa.  

Què avaluem? 

En aquest PD s'avaluaran els resultats dels aprenentatges dels alumnes, les activitats educatives i 

el grau d'assoliment dels objectius, el grau d'aplicació de l'autonomia de centre, l'exercici de les 

funcions dels diferents responsables del centre, l'organització interna, l'aprenentatge de la 

convivència, la participació de la Comunitat d'Aprenentatge, la gestió del personal del centre i la 

gestió econòmica. 

Com avaluem?  

Avaluarem analitzant el grau d'acompliment dels indicadors del projecte de direcció com a variables 

(quantitatives o qualitatives) que proporcionen informació rellevant i ajuda en la presa de decisions. 

Tindrem en compte, a més el sistema d'indicadors del centre (SIC). 

Avaluar a través d'indicadors ens permetrà descriure la situació del centre, valorar-la des d'una 

perspectiva temporal, comparar-la amb la situació d'altres centres i amb els patrons estàndard, 

reforçar la planificació realitzada i generar compromís amb els resultats. Els indicadors ens han de 

permetre comprovar el grau d'assoliment dels objectius del PD amb una perspectiva temporal: 

progrés/mandat. Els indicadors de referència haurien de ser els del PEC, però com que en el nostre 

cas s'han de definir caldrà tenir un marc referencial. Els indicadors seran referits a: 

- processos 

- context                                                               OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

                 - recursos 

RESULTATS 
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També val a dir que avaluar és quelcom més que fer un seguiment dels indicadors. Segons l'ICPP 

(Institut Català de Polítiques Públiques) amb l'avaluació d'impactes podem identificar quines són les 

problemàtiques i intervenir-hi. Per tant, no només volem saber si un problema millora o empitjora, 

sinó la incidència de la intervenció. L'impacte ens ha d'ajudar a mesurar el que ha esdevingut 

després de l'actuació i el que hauria esdevingut sense l'actuació. 

Al final de cada curs la MA recollirà l'evolució dels indicadors i si en alguns aspectes els resultats 

educatius demanen una intervenció es recollirà en la següent PGA i s'aplicarà. També anualment 

es recollirà informació de la Comunitat a través d'una enquesta de satisfacció que inclou un apartat 

obert de comentaris i preguntes que afavoreixen la transparència en la gestió. 

Tot seguit donaré un valor a cada un dels objectius estratègics definits en el PD  fent una distribució 

mesurable per a cadascun. D'aquesta manera al final de cada curs i al final del mandat podrem 

mesurar el grau d'impacte. 

 

En el quadre veiem que en la distribució es valora molt més l'àmbit pedagògic ja que és la base de 

tot centre educatiu. 

Quan avaluem? 

El moment de l'avaluació vindrà definit pel tancament dels documents abans mencionats: 

anualment (MA), als dos anys (meitat del PD) i als quatre anys (final del desenvolupament del PD). 

En els quadres de comandament (QC)* de l'annex podeu veure els indicadors de progrés de cada 

un dels objectius estratègics plantejats en aquest PD i la distribució percentil de cada un d'ells. De 

color verd es marca l'indicador de progrés de cada línia d'actuació. La responsabilitat de recollir la 

informació estarà repartida entre la directora, la cap d'estudis, la secretària, els coordinadors de les 

Comunitats i en alguns moments també l'equip de mestres. En les PGA anuals es definirà i 

concretarà la responsabilitat de cadascú en les actuacions previstes.  

OBJECTIUS ESTRATÈGICS  DISTRIBUCIÓ  

1.1. Concretar i aplicar un pla d'actuació per a la millora de 
l'aprenentatge de les competències lingüístiques, matemàtiques i de 
coneixement del medi. 

  30 % 

   
   

   
   

   
   

 1
00

 %
  2.1.     Sistematitzar els instruments d'avaluació dels alumnes. 15 % 

2.2       Impulsar la cultura avaluativa de l'equip docent.  10 % 

3.1. Fomentar i augmentar la comunicació amb totes les famílies per a 
una millor integració a la Comunitat d'Aprenentatge i la projecció de 
la seva imatge. 

      15 % 

3.2. Fomentar el bon clima de centre. 10 % 

4.1.     Revisar i actualitzar el PEC i altres documents que se'n deriven. 15 % 

4.2.     Estabilitzar la plantilla del centre en benefici del projecte.   5 % 
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En tot el procés de retiment de comptes es busca la qualitat democràtica legitimant, així, les 

actuacions marcades en  el PD. 

Amb el Quadre de comandament (QC) de l'annex (8.7) vull mostrar el grau d'assoliment dels 

objectius amb els valors dels indicadors com a evidència i amb perspectiva de progrés. 

Aquest projecte de direcció es presentarà al Claustre, el treball diari del qual ha de contribuir a 

l'assoliment dels objectius, al Consell Escolar, a la Comunitat Educativa (Plenari) i Inspecció 

Educativa de manera anual i en finalitzar el mandat, i sempre que es consideri oportú per al 

seguiment i actualització. 

 

 

 

  Tertúlies Literàries amb participació de voluntaris. Curs 2009 
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8. ANNEXOS 

8.1 Resultats CB dels cursos 12/13 i 13/14 de Catal à, Castellà, Anglès i   

Matemàtiques:  

* Pel que fa al català, les matemàtiques i al castellà el que ens marquem per al propers 4 

cursos és augmentar la franja mitja-alta i alta, passant d'un 50% a un 60%. 

 

* S'observa com en el cas de l'Anglès els resultats ha augmentat el nombre d'alumnes  de 

la franja baixa. Ens proposem que un mínim del 80 % de l'alumnat superi les CB d'anglès 

al final del curs 2018-19. 

 

Per tant, la tendència dels resultats de CB per als propers 4 cursos ha de ser mantenir el 

percentatge d'alumnes de la banda mitja alta i alta i disminuir la franja baixa. 
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8.2 Demanda d'escolarització a P3 

Podem observar que durant els cinc últims cursos la demanda s'ha mantingut alta, en 

nivells que oscil·len entre 1,07 i 1,38 punts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons la previsió del Departament d'Ensenyament la tendència de les dades 

d'escolarització referides al municipi de Granollers serà a la baixa degut a factors com el 

descens de la natalitat i la baixada de la immigració. Amb tot treballarem perquè curs rere 

curs es mantingui una demanda important i es pugui omplir amb les primeres i segones 

opcions, més encara quan estem parlant d'una comunitat d'aprenentatge. 

8.3  Diversitat de l'alumnat 

És manté el nombre d'alumnes NEE i ha augmentat la franja de nens i nenes que reben el 

SEP perquè s'ha fet una millor detecció en els últims cursos.  
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8.4 Diagnòstiques de 5è. Evolutiu. 

 

 

Després d'aquest resultats es va fer una intervenció amb els grups i els resultats van 

revertir a les CB de 6è. 

8.5 Resultats CB 6è: comparativa amb els centres C de Catalunya.  

 

En aquest gràfic veiem que l'índex de superació de les CB comparant amb els centres de 

la mateixa complexitat que el nostre es manté per sobre en les CB de català, castellà i 

matemàtiques i per sota en anglès. La intenció és augmentar l'índex de superació d'anglès 

un 15 % en els quatre cursos vinents. 
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8.6  Comparativa resultats CB 6è i resultats de sup eració del cicle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes dues gràfiques ens reflecteixen la discrepància en els resultats de les CB i els 

resultats de superació del cicle superior. D'aquí la justificació que cal unificar els criteris 

d'avaluació com s'especifica en aquest projecte de direcció. 
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8.7 Quadre de Comandament. 

 

8.EC (veure pdf) 

8.88.7  8.Resultats enquesta de satisfacció (gràfic s) 
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OO 1.1.1 - Augmentar el nivell de competència lingüística dels  alumnes.                                        

- Ordenació metodològica i curricular de l'àmbit lingüístic (català, castellà i anglès) a tots els nivells 

Nombre d'activitats sistematitzades de llengua en les programacions 

- Incorporació de les competències lingüístiques a totes les programacions de totes les àrees. treball per incidir en les 

subcompetències amb marge de millora. 

Nombre d'activitats lingüístiques en les programacions d'aula de totes les àrees 

- Aplicació d'orientacions i criteris del GEP en l'E-A de l'anglès al centre. 

Percentatge d'alumnes que milloren els resultats de llengua anglesa* en un 20% al final del mandat 

- Elaboració i implementació de rúbriques d'EO i pautes per al treball de les rotllanes de P3 a 6è 

Nombre de rúbriques d'EO a totes les aules, al Moodle i a l'USB mestres 

- Implementació del temps de lectura i comprensió escrita (grups reduïts/heterogenis). Revisió i actualització de les estratègies 

d'aula i atenció a la diversitat 

Percentatge d'alumnes que milloren els resultats de llengua catalana i castellana (internes i CB 6è)* en un 20% al final del mandat 

- Sistematització de l'EE elaborant un pla d'actuació per a tota la Comunitat. 

Percentatge d'alumnes que milloren resultats de les llengües de 2n a 6è (internes i CB 6è) 

 

35% 

 

 

 

     

OO 1.1.2 - Desenvolupar la competència lògico -matemàtica dels alumnes.  

-  Establiment de criteris metodològics comuns d'escola tot integrant les noves pautes curriculars. 

Nombre d'UD revisades i en consonància amb la línia d'escola 

Nombre d'alumnes que milloren resultats de matemàtiques de 2n a 6è (internes i CB)* en un 20% al final del mandat 

- Incorporació progressiva de la sistematització de metodologies en el treball matemàtic optimitzant els recursos humans. Treball 

per incidir en les subcompetències amb marge de millora. 

Nombre d'activitats programades i implementades a partir de les metodologies acordades 

- Revisió i actualització de les proves d'avaluació amb un enfocament competencial, així com registres i gràfiques de recollida de 

dades 

Nombre de proves revisades i de registres  per recollir dades 

- Assessorament de l'equip de mestres en competència matemàtica 

Grau de satisfacció dels docents 

 

 

   

     

35 % 
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OO 1.1.3 - Sistemati tzar el currículum de les competè ncies  de medi natural i social integrat en el treball per  

projectes. 

- Concreció del treball de sistematització del currículum de medi (Auditoria Pedagògica) 

Grau de satisfacció de l'equip de mestres i dels alumnes 

- Ordenació curricular de l'àrea de medi de manera vertical i progressiva de P3 a 6è: línia d'escola 

Nombre d'UD actualitzades i revisades 

- Integració de l'ús de les TIC en el tractament de la informació per a la cerca en el treball per projectes 

Nombre d'activitats relacionades en el tractament d'informació en el treball per projectes 

- Formació de l'equip de mestres en la metodologia de "Treball per projectes" (FIC) 

Nombre de sessions de formació 

Grau de satisfacció de l'equip docent 
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OO 2.1.1 – Dissenyar un pla d'avaluació dels alumnes.  

- Coneixement i aplicació al centre del nou decret d'avaluació 

Grau de satisfacció de l'equip docent 

- Revisió de proves d'avaluació dels alumnes per tal d'augmentar-ne el nivell competencial 

Percentatge de proves revisades amb clau competencial 

- Elaboració i implementació de les rúbriques d'avaluació per a les Comunitats de Mitjans i Grans 

Nombre de rúbriques d'avaluació elaborades 

- Establiment de criteris clars i compartits de qualificació i promoció dels alumnes 

Grau de satisfacció de l'equip docent 

- Planificació de la quantitat de proves a tots els nivells 

Nombre de proves de cada nivell 

 

25 % 

OO 2.1.2 - Sistematitzar les eines de recollida de dades dels resultats dels alumnes  

- Unificació de criteris clars i compartits a l'hora de recollir informacions i dades dels resultats dels alumnes 

Grau de satisfacció dels mestres en sistematitzar la recollida de dades dels alumnes 

- Recollida de dades (gràfiques) de les avaluacions internes i externes per poder tenir un evolutiu 

Grau de satisfacció dels mestres a l'hora de plasmar les dades dels alumnes 

 

25 % 
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- Elaboració d'una graella de recollida de dades per als tutors, amb la intenció d'unificar criteris 

Graella model unificada i implementada 

OO 2.1.3 - Dissenyar  models de difusió dels resultats que siguin útils i  eficients  

- Elaboració i implementació d'un protocol per transmetre la informació dels resultats dels alumnes a les famílies  

Nombre de reunions realitzades sobre les planificades/Grau de satisfacció d'alumnes, famílies i mestres especialistes 

- Entrevistes de qualitat amb les famílies per comunicar l'evolució dels alumnes 

Nombre d'entrevistes realitzades i Grau de satisfacció de les famílies 

- Procés participatiu per la valoració de resultats i concreció de propostes de millora per cada curs 

Grau de satisfacció dels mestres 

-Revisió del document dels informes a les famílies, per tal que inclogui els ítems d'avaluació per Competències Bàsiques 

Nombre de reunions de treball realitzades sobre les previstes 

Grau de satisfacció dels mestres i les famílies 

 

 

20 % 

OO 2.2.1- Dissenyar un pla d'avaluació de l'equip docent  i de centre  

- Presentació a l'equip de mestres del nou model d'avaluació de centre (AVAC) 

Grau de satisfacció dels docents 

- Familiarització amb el model de planificació estratègica 

Grau de satisfacció dels docents/interès/utilitat 

- Elaboració i implementació d'un pla d'autoavaluació i avaluació de l'equip docent 

Nombre de reunions fetes de les previstes 

- Potenciació de l'observació entre mestres: experts-novells, entre iguals i per part de l'equip directiu 

Percentatge de mestres observats 

- Promoció d'espais de trobada per fer retorn de l'observació i per dialogar sobre les observacions fetes 

Grau de satisfacció dels docents 

 

 

30% 
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OO 3.1.1 - Revisar i diversificar les estratègies de participa ció de la Comunitat  

- Revisió de quins són els espais de participació i difusió entre la Comunitat 

Constatació que s'ha fet la revisió: nombre d'espais revisats i/o creats 

- Promoció d'espais de trobada amb les famílies: formació de familiars, hora del conte, hora del te ... 

Percentatge de trobades fetes amb les famílies 

Grau de satisfacció de la Comunitat: mestres, famílies i alumnes 

- Accessibilitat de l'equip de mestres: acollida i comiat dels alumnes, excursions, entrevistes ... 

Grau de satisfacció de les famílies  

Percentatge d'alumnes satisfets pel contacte directe amb les famílies 

- Participació dels alumnes a través de rotllanes i assemblees d'aula i de les assemblees generals i elaboració de rúbriques per 

afavorir l'Expressió Oral 

 Nombre de rotllanes i assemblees i nombre rúbriques elaborades 

- Implementació del Pla d'Acollida per a alumnes, mestres, famílies i voluntaris. 

 

 

 

 

 

 

40 % 

OO 3.1.2- Promocionar l'escola a l'exterior: barri, ciutat .. . 

- Celebració d'activitats relacionades amb el desè aniversari de l'escola per promocionar-la. 

Grau de satisfacció de la Comunitat 

- Elaboració i implementació d'un Pla d'actuació amb l'entorn. 

Materialització del Pla d'entorn 

- Difusió de l'escola a través d'activitats relacionades amb el barri i la ciutat: iniciatives, concursos ... 

Nombre d'activitats realitzades 

- Projecció dels productes finals dels projectes de les aules cap a fora: Comunitat, barri, ciutat ... 

Nombre de productes finals realitzats 

- Disseny i realització de Portes Obertes interactives amb la Comunitat i les famílies noves. 

Grau de satisfacció de la Comunitat 

 

 

20 % 
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OO 3.1.3 – Vetllar per l'estètica de l'escola: interior i exte rior  

- Previsió i ordenació de l'espai interior de l'escola segons les necessitats (nivell triplicat). 

Materialització d'un pla d'ordenació 

- Potenciació de l'ambientació de tots els espais de l'escola a través d'un assessorament artístic. 

Nombre de sessions d'assessorament  

Grau de satisfacció de la Comunitat 

- Col·laboracions artístiques amb altres entitats locals: instituts, artistes de la ciutat ... 

Nombre de col·laboracions 

- Implicació en l'ambientació de l'escola per part de mestres, alumnes i Comissió de Decoració. 

Grau de satisfacció de la Comunitat 

- Continuació del treball del projecte de l'hort per nivells partint de la programació d'aula. 

Nombre d'activitats programades 

 

 

 

20 % 

OO 3.2.1 – Promocionar estratègies per mantenir un bon clima d e centre  

- Promoció del Pla de Convivència entre la Comunitat i concreció d'actuacions a les NOFC. 

Grau de satisfacció de la Comunitat 

- Participació en la formació TEI (Tutoria entre iguals): mestres i alumnes de C. Grans 

Disminució de la conducta disruptiva entre els alumnes  

- Potenciació de les fortaleses de l'equip amb estratègies d'intel·ligència col·lectiva. 

Grau de satisfacció de l'equip de mestres i nombre d'actuacions integradores 

- Establiment d'unes pautes de gestió d'aula consensuades entre el claustre. 

Nombre de conflictes resolts de manera positiva 
 

 

 

20 % 
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OO 4.1.1 – Revisar i actualitzar el PEC  

- Definició del perfil de sortida de l'alumne d'acord amb la finalitat dels ensenyaments del centre 

Grau de satisfacció de la Comunitat 

- Formulació dels objectius d'EA del centre 

Nombre d'objectius formulats del PEC segons la previsió feta en aquest PD 

- Actualització els criteris metodològics del centre 

Grau de satisfacció dels docents 

- Definició dels indicadors de progrés del PEC 

Nombre d'indicadors de progrés del PEC segons la previsió del PD 

 

 

 

40 % 

OO 4.1.2 – Revisar, actualitzar i promocionar els d ocuments que deriven del PEC 

- Actualització de les NOFC d'acord amb el PEC 

Nombre d'aportacions fetes al PEC 

- Revisió i actualització del Projecte Lingüístic de centre 

Nombre de reunions fetes de les previstes 

- Promoció entre l'equip de mestres del Pla d'Atenció a la Diversitat (PAD) basat en la inclusió 

Nombre d'actuacions protocol·litzades i seguides pel claustre  

- Aplicació i implementació del Pla de Convivència des d'una visió de necessitat de la Comunitat 

Nombre de trobades fetes amb la Comunitat: alumnes, mestres, famílies i voluntaris de les previstes 

 

 

 

20 % 

OO 4.1.3 – Destinar un 7 % del pressupost a promoció del centre i formació d e l'equip de mestres  

- Revisió del pressupost anual i inclusió d'una partida de promoció del centre: anuncis ... 

Grau de satisfacció de la Comunitat 

- Revisió del pressupost anual i inclusió d'una partida de formació de l'equip de mestres que reverteixi en la Comunitat segons les 

necessitats plantejades en aquest PD 

Nombre de formacions realitzades i qualitat de les mateixes 

Percentatge de mestres participants en les activitats de formació programades 

Grau de satisfacció dels docents 

 

 

20 % 
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OO 4.2.1- Participar en el nou procediment per definir perfil i provisió de llocs de treball.  

- Definició d'acord amb el PEC, del perfil dels mestres que han de formar part del projecte. 

Nombre de perfils definits 

- Participació en la definició de la plantilla de professionals del centre d'acord amb les directrius dels SSTT 

Augment de la plantilla estable en un 10% 

- Formació sobre Comunitats d'Aprenentatge per als mestres nous. 

Nombre de mestres participants en la formació 

 

 

20 % 
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8.8 Enquesta de satisfacció de les famílies. 


