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INTRODUCCIÓ 
L’escola Riera de Ribes és una de les quatre escoles públiques del nucli de població de Ribes, del 

municipi de Sant Pere de Ribes. Neix l’estiu de l’any 2001, fruit de la partició del CEIP El Pi, única escola 

que hi havia hagut fins al moment al poble. En aquesta escola, per tant, hi ha professionals,  que 

provenen de l’escola El Pi i, també, ha recollit bona part dels objectius més innovadors que ja es duien a 

terme abans de la partició. Ara, l’escola està centrant el seus esforços en millorar els aspectes 

innovadors existents, els resultats educatius i, sobretot, en veure com es concreten i s’ajusten amb 

coherència i continuïtat en tot el projecte. El centre és de dues línies i compta amb uns 450 

alumnes , 27  mestres, 1 TEI, 1 educadora i 1 vetlladora. 

 
Des del seu començament l’escola Riera de Ribes s’ha definit, així consta en el PEC (2004), 

com una escola pública, catalana, arrelada i compromesa amb l’entorn, tan natural com social; 

com un centre on la coeducació és fonamental i on poden tenir cabuda tots els nens i les 

nenes, així com les seves famílies. Un centre que atribueix a l’educació una funció social 

compartida dirigida cap el desenvolupament personal de tots els membres de la comunitat 

educativa, principalment, les nenes i els nens, per a la comprensió i participació reflexiva i 

crítica en la realitat, i per la dignitat de totes i tots. 

Aquest procés de reflexió i ajust constant s’emmarca en aquests àmbits: 

- una escola centrada en les persones (Damasio 2001, Mèlich 2000) 

- una escola centrada en la integració dels sabers que configuren el currículum(Vigotsky 

1993, Zabala 1999) 

- una escola que generi contextos personals i comunitaris culturalment rics i complexos 

(Bishop i Gorgorió 2000, Merieu 1998) 

- una escola centrada en les idees dels nens i les nenes com a base del treball( Gòmez 

1998) 

- una escola centrada en la comunicació ( Jorba 1998, Vayer 1993) 

- una escola que s’interessa per la millora ( Jorba i Casellas 1996) 

- una escola que pertany a una comunitat (Ainscow i Booth 2002) 

L’escola s’entén com un espai de creixement inclusiu i compartit. Una comunitat entesa des de 

la comunicació, la relació i la interpretació de les persones i el seu món. Una comunitat 

d’aprenentatge on prenen especial importància els termes de benestar, convivència i civilitat. 

Això suposa entendre l’aprenentatge en tota la seva globalitat, des del món real. Un espai en 
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què s’aprèn a ser, a conèixer, a conviure i a fer. Un espai social complex i  inclusiu en el qual 

es produeixen relacions especials entre el món real i els coneixements, una complicitat que 

ens porta als sabers compartits.  

L’escola Riera de Ribes és un espai on es poden desenvolupar els valors de les persones que 

hi conviuen: el valor de formar part d’una comunitat heterogènia en la que tots tenen un paper 

important; el valor que representa utilitzar la comunicació com a element essencial de 

qualsevol procés d’aprenentatge; la significació que té la gestió democràtica dels sabers; la 

importància dels benestar de les persones en els processos d’aprenentatge; i la plusvalua que 

aporta al creixement de les persones i l’assimilació crítica de l’herència cultural. 

Cadascuna de les petites comunitats que formen part de l’escola tenen forma de xarxa. Entre 

elles i les persones que en  formen part s’estableixen uns vincles que aporta la mateixa xarxa. 

En aquestes condicions les persones s’entenen des de totes les seves dimensions i processos 

de creixement personal: les emocions, els interessos, les inquietuds, les vivències, els 

llenguatges,... Un sistema adaptatiu, complex i dinàmic íntimament lligat al món proper i llunyà, 

un lloc de creació constant i no un lloc de rutines innecessàries; un lloc que inclou la 

comunicació i l’argumentació; on té cabuda les experiències de la vida adulta i de la cultura; on 

és possible preguntar-se sobre la realitat i tenir la possibilitat de buscar-hi respostes. 

És per tot això que l’escola  Riera de Ribes es centra en aconseguir quatre objectius bàsics: 

- l’atenció inclusiva de la diversitat 

- l’obertura de l’escola a les famílies i al món proper i llunyà 

- la formació permanent de la comunitat educativa que acompanyi al procés d’innovació del 

centre 

- La  oferta de models funcionals per desenvolupar les competències,  per donar oportunitat 

a l’alumnat d’actuar en situacions reals en diferents estratègies organitzatives( racons, 

projectes, tallers, sortides, aula,…) 

Aquest Projecte de Direcció només pretén continuar ajustant les actuacions per a abordar 

millor aquests objectius, en la línia encetada des de la creació de l’escola Riera de Ribes i 

concretada pels diferents equips directius de l’escola. Els documents marc ja estan elaborats 

(PEC, PCC, RRI, PL,...) i al llarg d’aquest curs es tornaran a revisar el RRI i el Pla de 

Convivència. 

 En els apartats següents s’intenta descriure la situació actual del centre, els ajustos o millores 

que es proposen en les diferents actuacions, i l’avaluació d’aquestes a partir d’aquests quatre 
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grans objectius en els que es defineix el projecte d’escola. Aquestes actuacions aniran 

perfilant-se molt més i seran descrites amb més concreció en els Plans Anuals de Centre de 

cada curs escolar d’aquests propers quatre anys.  S’ha de considerar el projecte de direcció de 

centre per al període 2014/2018 com un projecte de continuïtat de l’actual, pensant en un 

relleu generacional que s’ha de dur a terme en aquest proper període de quatre anys. 

 

1 DIAGNOSI ACTUAL DEL CENTRE 

L’atenció inclusiva de la diversitat  

La inclusió sovint s’associa a l’alumnat que presenta disminucions o que té "necessitats 

educatives especials". A l’escola Riera de Ribes ens referim a la inclusió pensant en les 

diferències entre totes les persones de la comunitat educativa : alumnat, professorat i famílies. 

Hi ha autors que declaren que tothom té necessitats educatives especials en un moment de la 

seva vida (Ainscow, Echeita i Duk 1994). El valor que es dóna a la diversitat és reconegut com 

un enriquiment que suposa, per tothom, la diferència de tothom. 

Aquesta idea fa que canviï la perspectiva en molts àmbits d’actuació, des del concepte 

d’ensenyament-aprenentatge, el rols del que ensenya i el que aprèn a la utilització dels espais i 

materials. S’està d’acord amb la idea que aporta el document Índex per a la inclusió (2002) 

quan parla del concepte d’inclusió  des de les barreres a l’aprenentatge i la participació com 

alternativa al concepte de necessitats educatives especials. Això suposa entendre l’individu 

des de la globalitat de la persona, en tots els seus aspectes: culturals, de llenguatge, socials, 

cognitius, familiars, de relació, físics,... 

Si ens ho mirem des de l’àmbit de les capacitats, tothom ha de tenir un paper important, un 

reconeixement per part del grup. No s’entén l’aprenentatge com a suma  dels continguts de les 

diferents matèries o disciplines. L’objectiu és que els nens i les nenes aprenguin a ser, a 

conèixer, a conviure i a fer, la qual cosa és molt més complexa; per tant, les activitats no es 

poden reduir a fer lliçons del llibre de text de cadascuna de les assignatures, sinó que cal 

buscar una actitud tendint a la globalització, com a resposta a la complexitat esmentada. Partir 

de les vivències, del joc, de l’experimentació, etc. ens permet establir relacions entre allò que 

ja sabem i el que ens interessa saber i aprendre, aspecte fonamental perquè els aprenentatges 

siguin el més reeixits possible. D’aquesta manera els aprenentatges tindran més durada i es 

podran aplicar a altres situacions.   

A l’escola Riera de Ribes s’entén que adults,  nens i nenes tenen criteris i capacitat per 

intervenir en la realitat. L’alumnat s’ha d’expressar i ha de poder modificar i intervenir en la vida 
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escolar, en definitiva, han d’esdevenir els veritables protagonistes. Però això, de cap de les 

maneres, ha d’estar renyit amb un rol docent decidit i amb clares intencions educatives; sovint, 

a les aules, els nens i nenes poden fer unes tasques força autònomes, sense la intervenció 

directa i constant del mestre, però la intenció docent hi és des del moment que es pensen i 

dissenyen les activitats i en la forma d’intervenció entre l’alumne i el contingut per tal 

d’aconseguir més i millors aprenentatges per a cadascú. A més, el paper de la comunitat en 

general (especialistes, suports, famílies,...) és molt valuós com a recurs humà de suport i 

complementari. L’escola és un espai  inclusiu en el qual tothom hi té cabuda (cadascú des del 

lloc que ocupa), per fer aportacions de qualitat i per aprendre. Es tracta que tothom pugui fer el 

màxim des de les seves possibilitats. Per tant, es parla de la democratització dels recursos i 

dels serveis. En aquests moments tot l’alumnat està integrat a les seves aules. Es mira l’escola 

des del seu global i això vol dir que es distribueixen els recursos, tant materials com humans, 

des de l’equitat. Es busca l’equilibri entre el que es té i el que es necessita, cadascú des del 

lloc que ocupa. Els recursos s’incorporen, no es desincorpora l’individu (Duran i Ollé 2000). 

Els recursos i serveis dels que disposa el centre actualment són els següents: 19 mestres 

d’E.I. i Primària, 2 especialistes d’anglès, 2 especialistes d’educació física, 1 especialistes de 

música, 2 especialistes d’educació especial, 1 terapeuta USEE, 1 educador d’E.E., 4 h 

setmanals i  4 h quinzenals del servei itinerant de l’E.A.P, 1h quinzenal (gairebé) d’atenció 

clínica, 1 tècnic en educació infantil, 1 vetllador (20 hores), la distribució horària en estratègies 

organitzatives (no en àrees de coneixement) i els reagrupaments de l’alumnat de tot un nivell 

per fer-ne dos nous grups classe 

Coincidim amb el document Índex per a la inclusió (2002) quan diu: “També es proporciona 

suport quan el professorat planifica les unitats didàctiques tenint en compte tot l’alumnat, quan 

reconeix que els estudiants disposen de diferents coneixements previs, de diferents 

experiències i estils d’aprenentatge, o quan l’alumnat s’ajuda mútuament. Quan les activitats 

d’aprenentatge es dissenyen amb el propòsit de propiciar la participació de tot l’alumnat es 

redueix la necessitat del suport individual. De la mateixa manera, l’experiència de proporcionar 

suport a un individu pot conduir a un increment de l’aprenentatge actiu i autònom i també pot 

contribuir a millorar l’ensenyament per a un grup més ampli d’estudiants. El suport és una part 

de tot l’ensenyament i tot el professorat hi està implicat. La responsabilitat de coordinar el 

suport en un centre educatiu pot dependre d’un nombre limitat de persones. Ara bé, resoldre la 

manera de coordinar els suports és quelcom essencial a l’hora de relacionar els suports que 

necessiten els individus i els grups amb les activitats de formació del professorat i de millora 

del currículum.” 
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És una mirada més àmplia al concepte de recurs i suport, relacionant-ho amb els canvis i 

ajustos necessaris per tothom. S’intenta abordar l’optimització de tots aquests recursos i 

serveis des de l’aula, des dels mestres i des dels grups amb realitats específiques, reforçant-

los més o menys, segons les necessitats de cada realitat. És molt important entendre que no 

només es té en compta l’organització dels aprenentatges des del currículum sinó també des de 

l’aula, des del que aprèn i des de la cultura. Incloure les persones és pensar en la diversitat 

d’origen social, religiosa, cognitiva, emocional... És per això que l’escola Riera de Ribes 

s’organitza per donar cabuda a totes les persones, integrant tots els serveis i recursos, no 

disgregant i desintegrant.  

En aquest sentit, pren molta importància el concepte de benestar, el saber amb certesa que 

cadascú ocupa un lloc, sap el que ocupa i se’l reconeix .” jo també ocupo un lloc important des 

del qui sóc, com sóc, què sóc,... “ Es vol  arribar a la inclusió des de l’excel·lència, entesa com 

el millor de cadascú 

En aquest document és vol destacar  la importància i el valor que pot aportar el  recurs de 

suport a l’educació especial del centre (USEE) a l’escola Riera de Ribes incorporat fa quatre 

cursos, sobretot pel fet d’aportar al centre recursos que el fa més capaç d’atendre al màxim les 

necessitats de totes les persones en tota la seva globalitat. S’ha  proposat la gestió d’un recurs 

des del punt de vista de la democratització dels recursos i dels serveis. Tot l’alumnat està 

integrat a les seves aules. Mirem l’escola des del seu global i això vol dir que es distribueixen 

els recursos, tant materials com humans, des de l’equitat. Es busca l’equilibri entre el que es té 

i el que es necessita, cadascú des del lloc que ocupa. Els recursos s’incorporen, no es 

desincorpora l’individu. La USSE a l’escola Riera de Ribes vol ser una estratègia que aporti 

l’equilibri emocional i cognitiu a les persones que en un moment determinat de la seva vida 

acadèmica, en el cas de l’alumnat, i en la seva vida professional, en el cas del professorat, ho 

requereixin. Per aquest motiu es fa necessària una contextualització d’aquest recurs en aquest 

centre. 

La concreció d’aquest desenvolupament es descriu en el document sobre la unitat en el centre 

elaborat en curs 2011-12. 

L’obertura de l’escola a les famílies i al món prop er i llunyà  

La proposta encetada al llarg dels tretze cursos  ha dut a reflexionar sobre les actuacions 

compartides entre mestres i famílies. Per això cal seguir desenvolupant aquestes estratègies: 

- publicació mensual  compartida amb els diferents estaments de l’escola: mestres, 

famílies, alumnes, menjador,... de temes d’interès i actualitat del centre 
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- Col·laboració en el treball des de les diferents estratègies de l’aula: Racons, projectes, 

sortides, tallers,... 

- les demandes dels treballs a casa 

- informes compartits en entrevistes individuals 

- reunions d’aula en moments estratègics del curs en cada nivell a partir de les demandes 

de les mateixes famílies del grup-classe 

- jornades pedagògiques compartides amb temes d’interès i organització comuna 

mitjançant les Comissions mixtes 

- participació en xerrades de formació compartida professorat-famílies 

- participació en comissions mixtes professorat-famílies 

- participació en les decisions de gestió del centre  en el Consell Escolar 

- pàgina web de l’escola amb els blogs de cada nivell 

- fulletó d’informació d’inici de curs... 

 La complexitat de l’escola fa que encara existeixi dificultats per avançar en la línia compartida 

mestres -famílies, entre altres coses perquè:  

- el professorat ha tecnificat molt la seva tasca 

- la dificultat dels professionals d’anar en paral·lel al ritme d’aprenentatge personal i el de 

les famílies 

- les famílies veuen, cada vegada més, l’escola com una font de serveis a les seves 

necessitats 

- el canvi de valors respecte als rols d’infants i grans 

- el pes de la pròpia vivència com a alumne, que espera que es repeteixin certs 

condicionants de la seva època d’estudiant 

- la dificultat que suposa el canvi de mentalitat des de la globalització, ja prou important  

- per al propi docent tot i vivint el dia a dia des  de la formació permanent del claustre. 

- la dificultat que suposa educar des de la funció de cadascú i del context de cadascú. 

Pel que fa referència al valor del treball a partir del món proper i llunyà, és fonamental que 

l’escola treballi a partir del que és real perquè l’aprenentatge sigui millor i de qualitat. Les 

persones tenim la necessitat, des de sempre, de conèixer com és en realitat el món. 

L’organització horària, per variades estratègies, afavoreix que el món real entri a les aules i 

que l’escola s’obri al món. El tractament del currículum en Racons, Projectes, tallers, sortides, 

conferències... afavoreix que ens moguem en contextos rics i complexos que són els que 

generen coneixements, a la vegada que  treballar des de la globalització suposa donar valor al 
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que representa el misteri de la realitat, complexa i incerta i el desig de comprendre-la per poder 

situar-se en ella. 

La mirada del currículum des de la cultura fa possible que les persones i el món es comuniquin 

directament, en contextos i activitats plenes de sentit pel que aprèn i pels adults que 

intervenen. Cal anar ajustant-nos cada cop més al concepte de persona que aprèn des del 

saber estar en un món molt canviant. 

La formació permanent de la comunitat educativa que  acompanyi el procés d’innovació 

del centre  

El professorat 

 Les reflexions dels experts en temes de formació i innovació tendeixen a argumentar la 

importància de la formació en els centres, a partir de les demandes reflexionades en els equips 

dels centres. És important que els professionals que tendeixen al model formatiu basat en la 

investigació en acció rebin els suports necessaris per tirar endavant aquesta pràctica reflexiva. 

D’aquí deriva la importància dels assessoraments en els centres. 

En un centre amb intencions innovadores i, a la vegada, tant canviant com l’escola Riera de 

Ribes és imprescindible comptar amb diferents estratègies per anar consolidant i ajustant el 

projecte. En aquests moments el claustre de professors el composen professionals amb ritmes 

i moments pedagògics diferents. És per això que hem posat en marxa diferents mecanismes 

de formació permanent compartida: 

- la gestió compartida des d’un equip més ampli que l’equip directiu com és l’equip de 

gestió format pel mateix equip directiu, els coordinadors de cicle, el coordinador de 

l’equip d’assessors pedagògics i el coordinador de l’equip TIC 

- assessorament de centre des de la formació d’experts externs com interns (formadors 

de formadors) 

- intercanvis i visites a diferents centres  de dins i fora del país  

- reunions de nivells, cicles, claustres de reflexió pedagògica a partir de l’anàlisi de la 

pràctica diària 

- implicació de membres del claustre en grups d’investigació de les universitats i el 

Departament d’Educació: llengua, matemàtiques, projectes (G9), art per infants, infantil, 

aprenentatge entre iguals, formadors de formació permanent de zona, formadors de 

formació d’interins. 
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Es valora molt positivament la materialització de la figura de l’assessor pedagògic. Aquest 

mestre intervé directament en el disseny de les programacions de l’aula, s’ajusta a les 

necessitats de cada grup classe a l’aula, en sortides, anàlisi de situacions,.... També és un 

recurs important d’acompanyament a mestres nouvinguts, famílies amb demandes 

específiques referides al projecte del centre,... El repte es poder continuar assegurant 

l’estabilitat de l’equip docent per consolidar amb èxit el projecte inicial de l’escola, amb 

l’objectiu del relleu generacional.  

Aquest model d’escola demana professionals disposats a viure en un gran esforç 

d’actualització i reconstrucció del pensament pedagògic, això va lligat a un rendiment de 

comptes. Cal aprofitar al màxim els recursos humans, el  què podem aportar cadascú, des de 

la diversitat, amb respecte a les idees i a les persones. 

Les famílies 

En aquests moments l’escola continua buscant mecanismes que assegurin la formació 

compartida i que facilitin la comunicació amb les famílies. 

Continuem pensant que la reflexió compartida ens aporta: 

- aprendre paral·lelament la innovació (els mestres es formen, les famílies també) 

- poder entendre, també, altres aspectes de l’escola, no només els estrictament 

pedagògics 

-  interioritzar i generalitzar els objectius pels quals treballa d’escola Riera de Ribes 

- més confiança i valoració en els professionals i en el centre. 

Cal tendir a crear espais de conversa on no es prenguin decisions però sí on es pugui debatre, 

compartir i escoltar. Això dona tranquil·litat a la comunitat educativa. 

La  oferta de models funcionals per desenvolupar le s competències . 

Un objectiu fonamental de l’educació és arribar a ser capaç de conèixer, comprendre i 

intervenir en el món que ens envolta i la cultura en què estem immersos. Com que la realitat és 

complexa, per a aconseguir aquest objectiu no podem partir de les disciplines 

compartimentades sinó de la mateixa complexitat de la realitat. L’escola ha de facilitar 

l’emergència dels sabers en contextos amplis i diversos. L’opció per unes o altres estructures 

determina la qualitat dels contextos d’aprenentatge que configuraran els sabers des d’un punt 

de vista integrat. Són estructures que en primer lloc serveixen per organitzar l’activitat de les 

persones, no per aprendre alguna cosa, sinó per realitzar alguna cosa, en el sentit d’un 

projecte personal i col·lectiu que té una finalitat que es projecta externament. 
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L’organització també depèn de les idees que tenim de l’infant, incloses quines són les seves 

necessitats reals com a persona que aprèn. Com que creiem en l’infant com a persona capaç, 

forta, comunicativa, curiosa, independent, amb criteri i idees pròpies,i reflexiva, ens cal 

desenvolupar uns elements estructurals flexibles, diversificats, que s’adaptin a les necessitats 

de cada individu, a l’emergència de l’activitat col·lectiva i a la comunicació de cada persona 

amb ell mateix. Tot això en un marc de referència amb activitats que els impliquin, útils, amb 

sentit personal, que permetin la diversificació de processos i resultats, amb la interpretació de 

les criatures i del grup i amb la possibilitat de reorientar les accions d’acord amb aquests 

significats. 

La dinàmica de l’aula ve marcada essencialment per les persones que la constitueixen, les 

seves relacions i les situacions que s’hi produeixen. Cal  dissenyar-la de manera que sigui 

possible establir uns sistemes de comunicació i de relació que la  facin de un lloc on ens 

puguem preguntar per les persones, per les coses, i pels sabers. El tutor és el protagonista 

d’aquest disseny, la seva personalitat, els seus sentiments i emocions, la seva capacitat 

d’entendre el que està passant, imprimiran a l’aula un segell personal com també el grup de 

nens i de nenes que compartiran el projecte d’aprendre. Els professionals que es mouen en 

aquest context han de ser persones amb criteris clars per prioritzar els continguts 

imprescindibles en cada moment, atents a la inclusió de les persones, integradors dels sabers, 

fidels a la complexitat de la realitat i disposats a interpretar el que passa i orientar la seva 

activitat professional d’acord amb el significat d’aquesta interpretació i a innovar.   

No es pot oblidar el valor que donem com a institució educativa a la importància del procés de 

creixement de les persones com a  naturalesa socioemocional i cognitiva alhora, la qual cosa 

ens obliga a integrar emoció, pensament i acció. A l’escola no s’hi val ignorar algunes de les 

dimensions de la persona, ni que sigui desequilibrar la balança cap a un costat.  L’aula és un 

grup de persones i la seva riquesa rau en la riquesa de cadascun dels individus que la 

conformen i de les interaccions que s’estableixen. Sabem que les primeres interaccions 

espontànies de qualsevol grup són de caire emocional. Per tant, considerem fonamental la 

gestió de la vida emocional del grup, dels nens i de les nenes. Cal que afavorim el sentiment 

de pertinença al grup, de rellevància de l’individu en el col·lectiu. L’escola té l’obligació de 

potenciar contextos reals en què aquests intercanvis es puguin concretar. 

L’escola Riera de Ribes parteix de la proposta d’àmbits d’activitat i d’experiència en espais 

diferents, i això genera la necessitat d’establir connexions per globalitzar totes aquestes 

experiències, créixer en els sabers i en la comunicació de les interrelacions. Aquests són els 
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més significatius: els projectes de treball, els racons,  els tallers, les conferencies,  el treball 

d’aula i les especialitats (l’Educació Física, l’Anglès i la Música) . 

Els projectes de treball 

El projecte de treball s’inicia  quan el grup es posa d’acord amb la o les preguntes que ells  es 

fan i que  volen  saber la resposta. S’inicia   la recerca de la resposta o respostes  a l’aula. A 

partir d’aquí s’aborda tenint en compte les idees que té l’alumnat conjuntament amb els 

mestres i les famílies. En el desenvolupament del treball s’utilitzen diversos recursos materials 

i humans per tal de desenvolupar estratègies que permetin als infants entendre, interpretar i 

comunicar la realitat. 

En iniciar el curs després del període de planificació, es realitza la tria del projecte. La durada 

del projecte triat dependrà del tema, de l’interès del grup, de l’edat, etc. A vegades un projecte 

dura un curs escolar, altres se’n realitzen dos o tres durant el mateix període i en ocasions 

diversos temes de manera simultània. A educació Infantil es dedica una sessió setmanal 

mentre que a Primària es dediquen dues sessions setmanals. Des de casa es fan aportacions: 

informació, materials, participació puntual, etc. 

És un bon moment per planificar, dissenyar i organitzar tot allò que sembli adient per al 

desenvolupament òptim de la investigació: materials, experts, sortides, xerrades,... amb un 

objectiu final que caldrà materialitzar per comunicar als altres (grups-classe, famílies, etc): una 

pàgina web, una obra de teatre, una exposició, una construcció,... un procés de vida de l’aula 

íntimament lligat a la comunitat i l’entorn. 

Els racons  

Són un espai on les activitats són globals i obertes i es poden realitzar individualment, en petit 

grup o en parella. Tanmateix un dels objectius principals és que els alumnes facin grups de 

treball heterogenis. Es barregen alumnes d’edats diferents(respectant les agrupacions Cicle 

Infantil, 1r Cicle -1r,2n,3r- i 2n Cicle -4t,5è,6è-).  El paper de l’adult és mediar entre l’alumne i la 

seva activitat, i els sabers i continguts presents des de la responsabilitat del que ensenya i del 

que aprèn. 

Les propostes de Racons s’identifiquen amb continguts de  les 8 competències bàsiques: 

Competències bàsiques 

Transversals Especifiques centrades en 

conviure i  habitar el món 

Racó 

 Comunicatives   metodològiques Personals 

C
o

ne
i

xa m
e

S
o

ci
al

 

i ur
b
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Cinema X X X  X X X X 

Artista X X X  X X X X 

Volum(EI) X X  X X X X X 

Ciència X  X X X X X X 

Arquitectura (EI-

PRI) 

X X X X X X X X 

Robòtica (PRI) X X X X X X X X 

Jocs simbòlic 

(EI) 

X X  X X X X X 

Expressió  X X X  X X X X 

Cuina (1rCicle) X X  X X X X X 

Periodisme 

(2nCicle) 

X X X  X X X X 

Música X X  X X X X X 

Jocs compartits 

(EI, 1r Cicle) 

X  X X X X X X 

Hort (PRI) X X X X X X X X 

Cada proposta ocupa una aula diferent, amb mestres  responsables diferents. La progressió ve 

donada per la tipologia d’activitats, els materials i per les característiques pròpies de cada 

nivell o edats.La durada de les sessions varia en funció de l’edat, oscil.lant entre 1 a 3:30 hores 

per sessió. L’estratègia  consta de tres moments: la tria, l’activitat pròpia del Racó i la rotllana 

de devolució. En la tria cada nen o nena escull un Racó explicant els criteris que té en compte 

per escollir. En l’espai del Racó que ha escollit i realitza el projecte o la investigació que es 

proposa. En acabar l’activitat del Racó es realitza la devolució. El nombre de racons són 9 per 

Cicle , fet que permet reduir la ràtio d’alumnes per mestre i poder atendre millor individualment 

a la tots els alumnes. Aquesta estratègia és un treball amb grups reduïts i flexibles optima per 

atendre la diversitat,  on poden col·laborar les famílies i experts.  

Els tallers 

La finalitat dels tallers setmanals, que es fan en el centre, és la gestió de les festes d’una 

manera compartida amb famílies, poble, etc. Tots els cicles fan propostes i distribueixen les 
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tasques a fer a la resta del centre: decoració, propagandes, actuacions..., implicant tant 

professionals com alumnat i famílies. El taller el realitza cada grup-classe amb el seu tutor. La 

comissió mixta de festes coordina i fa de fil conductor que relliga en últim terme totes les 

propostes, aportant la visió organitzativa més general, fent d’enllaç entre els tallers i els 

diferents cicles. En l’horari de cada aula es destina una sessió setmanal d’entre una hora i 

mitja i dues als tallers, comptant, però, amb la flexibilitat de l’horari i que els mateixos nivells 

coincideixin per fer actuacions conjuntes, si calen. Cada aula o nivell planifica temporalment el 

seu taller segons els projectes que s’han proposat o els han encarregat. La celebració de 

festes continua essent, des de la  col·lectivitat del centre, una oportunitat d’arrelament a 

l’entorn i ofereix la possibilitat de fer un ventall molt ampli d’activitats globalitzades: tallers de 

plàstica, recerca històrica, escriptura de textos, dades numèriques, música, etc. El disseny de 

cada taller és un moment important. L’escola aposta per l’aprenentatge de  l’herència cultural. 

Les festes populars són una bona font de transmissió del legat tradicional i cultural i una 

manera rica, complexa i entenedora de posicionar-se en el món. S’aborden set: castanyada, 

Nadal, festa major, carnaval, Sant Jordi i final de curs. 

Les conferències 

La conferència és una tècnica  d’expressió verbal  que es concreta en una exposició oral per 

explicar als oients un tema que qui el presenta coneix molt bé. 

A l’escola es va començar a desenvolupar aquesta estratègia des de 3r de primària fins a 6è 

però  a l’observar que afavoria l’autonomia i la iniciativa personal es va estendre cap al Cicle 

Inicial amb la designació de ...i tu què m’expliques?, on també va tenir molt bona acollida per 

part dels alumnes i famílies. En el curs 2009-10 l’estratègia s’ha incorporat en tot el cicle d’ Ed. 

Infantil. 

Amb aquesta estratègia l’escola ofereix la possibilitat que des de petits es mostrin com a 

experts davant dels seus companys/es i docents (amb el suport de la família). Cada grup 

classe singularitza la funció que poden tenir les conferències dins de la gestió d’aula: poden 

formar part del projecte, desenvolupar temes acordats pel grup en representació dels 

interessos/o necessitats o bé desenvolupar temes escollits lliurement per l’alumne/a.  

A Ed. Infantil  s’utilitza perquè els alumnes expliquin: experiències viscudes, contes, notícies, 

un aspecte del projecte de la classe, etc  i que les comparteixin amb la resta del grup.  És un 

moment per obrir-se a nous coneixements i per coneixes més els uns als altres. La preparació 

es fa prèviament a casa amb ajut de la família, és un temps per compartir  i per acostar als 

pares a la realitat de l’aula (la veu de les famílies pot arribar a l’escola). Les mestres també 

ajuden qual cal, tenint el material necessari apunt ( vídeo, projector, ordinador, etc), donant 
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consell, resolent dubtes... o participant acompanyant a qui ho necessita. A classe es planifica 

el calendari de les exposicions i es segueix el procés de preparació (exemple: mostrar l’índex a 

la mestra  abans de buscar informació, etc). 

La conferència té dues parts: la preparació i el moment de l’exposició. Es pretén que els 

nens/es es preparin la dissertació amb un propòsit, comunicar  el què  s’ha investigat   de 

manera clara i entenedora als seus companys/es. S’han de tenir en compte les idees principals 

del tema, les paraules difícils, etc. 

En l’aula s’ha de crear l’ambient apropiat per la situació: en silenci i amb una actitud 

respectuosa durant tota l’exposició, és ha dir s’ha de saber estar. 

 A Primària , el grup o l’alumne/a durant la conferència es pot prendre apunts, anotar dubtes 

que sorgeixin al llarg de l’explicació i/o observacions. En els primers nivells aquestes tasques 

es poden repartir entre els membres del grup; són feines que cal aprendre per arribar als 

nivells superiors ja que tothom ha de gaudir de la capacitat de tenir-les a l’hora d’escoltar una 

conferencia.  En acabar la conferencia hi ha un torn de preguntes per aclarir dubtes sobre el 

que s’ha dit. És important que el/la conferenciant/a expliqui perquè ha escollit el tema, com ha 

fet la investigació, com s’ha preparat la conferència, com s’ha sentit en el moment de 

l’exposició, que li ha costat més o menys, quina ajuda ha tingut, etc. Si sorgeix l’interès per 

alguna informació o algun material que aporta el/la comunicador/a se’n fa fotocopies per a 

tothom.  

El docent ha de tenir un llistat de les conferències que es fan a la seva aula i en quin idioma 

(català o castellà).  Es creu oportú demanar les conferències en català  ja que és la llengua 

vehicular de l’escola malgrat que se és flexible segons sigui la situació personal de l’alumne i 

família. Això permet celebrar El Congres de St Jordi.   

Al fer aquest Congres de St Jordi al llargs dels cursos ha creat cultura d’escola. El 23 d’abril al 

matí l’escola Riera de Ribes es converteix en un edifici de congressos amb 12 espais 

gestionats per dues mestres els quals s’omplen, cada un,  amb uns 37/38 alumnes  de 

diferents edats amb les seves famílies per escoltar 5 conferencies de diversos temes i 

complexitat (s’estableixen prèviament criteris i  s’elabora l’ordre adequat) que els hi ofereixen 

els seus companys d’escola que han estat escollits pels seus companys d’aula i que en són 

representants. Són els ponents i aquell dia hi ha uns 60 alumnes que fan la seva conferencia 

(per segona vegada)  davant d’un públic més variat i nombrós del que estan acostumats. S’ha 

de reconèixer que el treballar l’escolta i el saber estar des de molt petits quan es celebren  

aquests actes és quan es viu i  quan es pot avaluar  el treball del dia a  dia dels mestres. És un 

goig observar l’autonomia de cada alumne i la relació d’empatia, el recolzament i la bona 

convivència  i que es percep que s’ha anat consolidant amb els pas dels anys.  
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El treball d’aula 

Les estratègies del treball d’aula són la proposta  que ajuda a desenvolupar aquest tractament 

globalitzador de les disciplines i el seu treball com a objecte d’estudi pròpiament. Acostumen a 

ser activitats de gestió de l’aula i del centre: càrrecs, organització horària d’activitats, 

planificació,... D’aquestes propostes se’n deriven algunes descontextualitzades en les que es 

desenvolupen i sistematitzen les estructures i els continguts de cada disciplina. Un exemple és 

el treball sistemàtic d’ortografia i gramàtica i el treball dels algorismes en el quadern de càlcul 

com, també, les activitats de simulació de diferents situacions que ens proposen els llibres de 

text, les que sorgeixen del propi mestre, dels mateixos alumnes o de les famílies.  

Són situacions que es plantegen a mesura que van sorgint les necessitats en diferents sabers. 

Es concreten amb acords (ortogràfics, de càlcul, etc) que fan referència a aquells aspectes que 

la majoria de la classe pot treballar i assumir com a compromís. 

En altres ocasions, interessa fer una aturada per prendre consciència del que està passant en 

un període de temps concret en les diferents estratègies horàries, són moments d’observació 

del procés que s’ha anat seguint o que s’està seguin en la realització d’una investigació o 

projecte. Un dels moments més gratificants per la persona que aprèn és aquell en què es fa 

conscient del que està aprenent. En aquestes situacions el grup classe reflexiona 

conjuntament, en parella, en petit grup, individualment, i deixa constància escrita dels 

processos de les diferents situacions treballades. Pot ser a partir d’una pluja d’idees o 

consultant diferents materials utilitzats amb anterioritat (llibreta d’apunt, llibres de text, 

esborranys penjats a l’aula,..) que, en diferents agrupaments, es facin resums, esquemes, 

mapes conceptuals, mapes semàntics, textos gràfics,... per tal d’ordenar, relacionar, 

estructurar i reelaborar coneixements. Es potencia l’ús de les noves tecnologies informàtiques 

a partir de diferents esborranys previs i de consens. És una bona eina per a l’avaluació 

formativa del grup i de l’individu .  

En cursos anteriors es va iniciar amb els alumnes el treballar dels textos reflexius com una 

eina de reflexió per a ells, Actualment  està agafant força i tenen els alumnes  una llibreta per 

poder fer les seves reflexions sobre els seus aprenentatges , habilitats i actituds. 

Les especialitats 

A l’escola Riera de Ribes queda, encara, per abordar el treball de disciplines des de 

l’enfocament globalitzador: l’Educació Física , l’Anglès i Música 
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Actualment l’oferta de racons en llengua anglesa està en tots els nivells. Trobem ja d’iniciació 

del racó de joc simbòlic a infantil, el racó de cuina  a primer cicle i el racó de teatre a la última 

etapa de l’educació primària.  

La música sempre l'hem inclosa dins dels racons des de l’inici. Tanmateix els últims tres cursos 

ha estat una disciplina que també s'ha fet fora d'aquesta estratègia. En els darrers cursos 

s’han incrementat a Primària amb aquesta distribució: Cant coral (1r Cicle) i conjunt 

instrumental (2n Cicle). 

 

2. Objectius de millora vinculats als objectius del  Projecte de Direcció  

Considerant que vam finalitzar el PAC 2007-12 ens vam  proposar continuar treballant els dos  

objectius que havíem començat en el Pla de Millora i que el curs passat també vam seguir 

treballant amb l’acord de corresponsabilitat, que ens va proposat el Departament 

d’Ensenyament. Els objectius són: 

- Millorar els resultat educatius (especialment les comunicatives   i   matemàtiques) 

- Millorar la cohesió social. 

Cada curs hem obtingut una valoració d'aplicació molt satisfactòria de les Comissions de 

seguiment del PAC. Ho han justificat amb els següents arguments: l'optimització de recursos 

humans i materials, l'adequació i incidència de la formació en la practica educativa, les 

estratègies d'autoavaluació rigoroses i sistemàtiques, la cultura participativa del centre, el Pla 

de formació, els processos reflexius en l'àmbit de l'ensenyament aprenentatge    (especialment 

les comunicatives   i matemàtiques), la coherència i el desplegament del Pla, la significativa 

millora dels resultat acadèmics dels alumnes (especialment les comunicatives i matemàtiques) 

, la implicació de tota la comunitat educativa i els òptims resultats en la USEE amb suport clínic 

centre. Valorem molt positivament la xarxa organitzativa del l'escola i l'estructura 

d'acompanyament entre els docents. 

Els dos objectius que volem seguir treballant estaven  inclosos en els 4 objectius del  Projecte 

de Direcció anterior  i l'actual que són: 

- L’atenció inclusiva de la diversitat 

- L’obertura de l’escola a les famílies i al món proper i llunyà. 

- La formació permanent de la comunitat educativa que acompanyi al procés  

           d’innovació del centre 

- L’oferta  de models funcionals per desenvolupar competències (especialment les 

comunicatives   i matemàtiques), per donar a oportunitat a l’alumnat d’actuar en 
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situacions reals en diferents estratègies organitzatives (racons, projecte, tallers, sortides, 

aula,...) 

 

MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS 

El centre es proposa la millora de les estratègies i els recursos per atendre el currículum des 

de la globalització, treballant en l’ús de les competències clau (especialment les comunicatives   

i matemàtiques).  

Les estratègies que volem emprar (s’anomenen en el Pla d’Actuació 2014-18) ens ajudaran  

aconseguir  infants capaços de conèixer, comprendre i intervenir en el món que ens envolta i 

en la cultura que estem immersos, des de la inclusió, la globalització i la complexitat de la 

realitat. Això es concreta en l'organització del centre en diferents estratègies que permeten l'ús 

funcional i reflexiu de les competències clau en projectes, racons, tallers, conferencies, 

aula,...En l'actualitat és fonamental obrir-se al món i a les diferents cultures. Cal prioritzar l'ús 

de les estratègies en els nous llenguatges.  

Seguirem elaborant els documents base sobre els diferents models d'ús de les competències, 

referents a l'aprenentatge i a l'avaluació, que doni cos al projecte globalitzador. Aprendre fent, 

reflexionant sobre el què fem, per saber ser competents a la vida. Per això els horaris que 

s’ofereixen afavoreixen l'actuació en situacions reals i s'organitzen en estratègies per abordar 

el món real.  

 

MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL 

L’autonomia en la gestió i presa de decisions és fonamental per ajustar-se a les necessitats de 

la comunitat educativa. Ens proposem la millora en la formació conjunta per arribar a una 

escola inclusiva sense barreres de cap mena.  

Les estratègies que volem emprar  (s’anomenen en el Pla d’Actuació 2014-18) ens ajudaran a  

consolidar i progressar en la idea del lideratge compartit, distribuït, conscient i integrador des 

del lloc que ocupa cadascú i el rol que hi desenvolupa, per anar creant vincles i nusos de 

diferents mides segons la importància dels temes en la responsabilitat de cada moment. A la 

vegada hem de continuar millorant en les eines de la participació en col·laboració. Ens 

agradaria compartir la idea d'infant i adult per ajustar les intervencions amb coherència pel qui 

ho rep, des del concepte de confiança en la responsabilitat d'ambos. Seguirem a la recerca de 

mecanismes que assegurin la formació compartida i que facilitin la comunicació amb les 

famílies i entre els professionals. Cal tendir a crear espais de conversa on es pugui debatre, 

compartir i escoltar i on no es prenguin decisions.  



 
 

 17  

Al mateix temps hem de mantenir i ampliar les propostes del Pla d'Acollida de centre 

incorporant la tutorització entre alumnes, mestres i famílies i ampliant la mirada sistèmica des 

de les relacions entre persones. Revisar el NOF i el Pla de convivència. 

 

3 ACTUACIONS PREVISTES PER AL DESENVOLUPAMENT I APL ICACIÓ DEL 

PROJECTE 

L’objectiu d’aquest projecte es basa en la continuïtat i millora des del relleu generacional dins 

de l’equip directiu. El treballar des del lideratge distribuït conscient integrador  mitjançant una 

xarxa de diferents d’equips per gestionar i organitzar la dinàmica del centre fa que cada 

membre del claustre des del seu rol que ocupa sigui responsable de les seves funcions. 

Aquest organigrama d’equips i de càrrecs té l’objectiu d’empoderar als membres del claustre 

per   la millora de la continuïtat i la sostenibilitat del projecte educatiu.  

Les propostes d’actuació estan destinades a la millora dels quatre objectius del projecte 

d’escola abans anomenats: 

L’atenció inclusiva de la diversitat 

Avançar en la línia descrita anteriorment sobre el concepte d’inclusió en tots els àmbits de la 

comunitat: professorat, alumnat i famílies. És per això que caldrà: 

- Dissenyar i aplicar els materials necessaris per la detecció de les idees sobre la inclusió 

- Dissenyar, elaborar i aplicar eines per compartir les actuacions de tota la comunitat 

- Dinamitzar, amb xerrades, jornades,... aquest procés d’ajust d’actuació per avançar cap a 

l’escola inclusiva 

- Potenciar una mirada més inclusiva de les unitats temporals amb les quals s’organitza el 

centre 

- Repensar l’organització i la intervenció dels recursos humans i materials (tutors, suports, 

especialistes, aula d’acollida,.... amb equitat): avançar cap un equip de gestió i de 

coordinació de suport a l’aprenentatge de tots els membres de la comunitat. 

- Consolidar la reorganització dels grups-classe en els reagrupaments, de un a tres cops, 

durant tota l’escolaritat, no més tard de 4t de primària. 

- Repensar les activitats referides al protocol d’entrades i sortides (incorporacions i baixes) 

de l’alumnat, professorat i famílies com per exemple fer una matrícula administrativa i 

també de detecció de característiques i de necessitats de l’alumnat.  

L’obertura de l’escola a les famílies i al món prop er i llunyà  
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Mantenir i ampliar la participació en col·laboració. Ens agradaria compartir la idea d’infant i 

adult per ajustar les intervencions amb coherència pel qui ho rep, des del concepte de 

confiança en la responsabilitat d’ambdós. 

És per això que es proposen els següents ajustos i actuacions: 

- continuar la publicació  compartida “Una Escola per Tothom” 

- insistir en la difusió de la idea de treball compartit  i de participació activa des de les aules 

en les diferents estratègies (Racons, projectes, sortides, conferències, tallers,...) 

- continuar afavorint el treball per recollir l’estat d’opinió de la comunitat respecte a les 

actuacions des dels professionals envers les famílies, des del Consell i les comissions 

mixtes de famílies i professorat.  

- continuar afavorint l’atenció individualitzada de les famílies en les entrevistes individuals 

per l’informe compartit i d’altres específiques  

- analitzar i ajustar les intervencions per fer més participatives i compartides les reunions 

d’aula. 

- continuar, regularitzar i seqüenciar de forma més sistemàtica l’organització i participació en 

jornades amb temes d’interès comú, des de i en el propi centre. 

- reorganitzar la participació compartida en les comissions mixtes de famílies i professorat. 

- reestructurar el model en xarxa de la recollida de participació i opinió de la Comunitat 

educativa 

- mantenir la confiança en la participació en les decisions de gestió del centre en el Consell 

d’Escola   

- mantenir moments  informals en moments de tertúlia, però regulars durant tot el curs, entre 

el professorat i les famílies per establir relacions de confiança en ambients distesos  

- acabar d’institucionalitzar les trobades regulars amb l’AMPA, assegurant la implicació 

directa d’algun membre de l’Equip de Direcció 

- continuar construint comunitats més àmplies, treballant  en col·laboració amb altres 

institucions i amb la comunitat per millorar les oportunitats educatives i les condicions 

socials, des de les institucions locals a les de més abast territorial: biblioteques, altres 

escoles,  IES, universitats, ajuntaments, serveis diversos, empreses, hospitals,... 
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La formació permanent de la comunitat educativa que  acompanyi el procés d’innovació 

del centre  

El professorat 

- Continuar la gestió compartida de l’equip de gestió i la figura de l’assessor pedagògic, i 

ampliar la xarxa definint tasques i funcions. 

- mantenir i potenciar les estratègies validades per l’equip de mestres: visites i intercanvis a 

diferents centres i països, assessoraments al centre per experts interns i externs al centre 

i la implicació de membres del claustre en grups d’investigació i formació de les 

universitats i el Departament d’Educació 

- mantenir l’organització de les reunions de claustre ajustant el contingut, la periodicitat, 

l’organització,... més d’anàlisi i compartir de la pràctica diària 

- abordar les reunions de mestres (nivells, cicles,...) des de les necessitats de cada 

professional per al coneixement de la globalitat de les pràctiques individuals i del centre 

- establir els mecanismes adequats per reflexionar sobre les aportacions diàries de les 

famílies per abordar les temàtiques des del context familiar que es produeixen. 

- Consolidar i difondre la línea d’intervenció en la pedagogia sistèmica. 

Les famílies 

- mantenir  trobades compartides per reflexionar conjuntament sobre l’escola i el procés 

d’innovació per a l’actualització educativa que estem seguint (jornades, xerrades, 

sortides,...) 

- dissenyar eines per abordar les temàtiques interessants que proposi cada estament  

- dissenyar les actuacions per millorar la confiança i el respecte per les actuacions mútues 

- dissenyar i compartir conceptes de participació i els límits de cada estament. 

- abordar el projecte de l’escola des dels quatre objectius fonamentals que hem descrit 

per arribar a la complicitat i posterior interiorització dels eixos d’actuació: inclusió, 

obertura, formació i vivències. 
 

La  oferta de models funcionals per desenvolupar le s competències: 

• aprofundir el concepte ambivalent de l’aprenentatge socioemocional i cognitiu  de les 

persones 

• continuar consolidant la idea d’aprenentatge des de l’herència cultural 

• valorar  i compartir concepte de Racons 
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• mantenir una línia coherent de desenvolupament en les accions de projectes i tallers 

segons les necessitats de cada edat 

• iniciar el tractament globalitzador de l’educació Física. 

• fer reunions  de debat sobre les estratègies mostrant la feina de les aules  

• reflexionar sobre la gènesi de l’aprenentatge de les àrees i l’adequació de les 

intervencions de l’adult per avançar 

• Continuar treballant per un model de gestió de centre d’acord amb les idees del 

lideratge distribuït 

Especialitats : Des de l’especialitat d’anglès i música, s’estan iniciant diverses propostes per 

tal d’afavorir i incloure la llengua estrangera i la música des d’un enfocament més 

globalitzador. 

Anglès: Des del curs 2010/2011 s’inicia l’ensenyament de l’anglès a l’etapa d’educació infantil; 

a partir de P4. El racó d’anglès plantejat a través de joc simbòlic, les cançons i els contes 

aproximen a l’alumnat a l’entorn més proper. Es proposar seguir per aquesta línea.  

Música: Mantenint el cant coral com activitat a 1er Cicle i instrumental a 2n Cicle fora de 

l’estratègia del Racó de Música.  

Educació Física: Des de l’especialitat d’educació física, es començarà a treballar per a 

l’elaboració d’una proposta des d’una visió més globalitzadora, com un projecte.  

 
4 CONCRECIONS ORGANITZATIVES. PLA D’ACTUACIÓ 2014-1 8 
 
OBJECTIU  1  Millorar en els resultats educatius Curs 14-18 
Descripció:  El centre treballa per la millora dels processos i recursos didàctics per un 
desplegament competencial curricular, per la millora dels resultats educatius 
RESPONSABLE DE L’OBJECTIU:  Equip de Gestió 
Estratègies Equip responsable 
1.1 La continuïtat del treball per una escola per a tothom que 

permeti el desenvolupament cognitiu, emocional i social de 
les persones  

Equip d’Assessors 
Equip Diversitat 

1.2 La millora de l’ús i de la dotació de les noves  tecnologies 
que afavoreixen l’aprenentatge 

Equip Tic-Tac 

1.3 Revisió del programa documental que dóna cos al projecte 
globalitzador: elaboració d’eines didàctiques per aprofundir 

Equip d’Assessors 
 

1.4 La continuïtat de la millora de les diferencies estratègies 
organitzatives per fer aprenents competents 

Equip d’Assessors 
Equip d’Especialistes 
 

 
Actuacions Equip responsable 

ejecutor 
1.1.1 Continuar treballant per consolidar la inclusió dins del 

projecte de centre: 
Equip Diversitat 
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1.1.1.1 Vetllar per una optima coordinació entre els  equips de 
serveis externs i els professionals del centre per un treball en 
xarxa. 

Equip Diversitat 

1.1.1.2 Participar en els nivells per traspassar i orientar les 
actuacions educatives d’aula. 

Equip Diversitat 

1.2.1 Millorar la dotació de les noves tecnologies segons el llistat 
de les necessitats del centre. 

Equip Tic-Tac 

1.2.2 Fer formació per a millorar en l’ús de les noves tecnologie 
que afavoreixen l’aprenentatge: wrokpress  

Equip Tic-Tac 

1.2.4 Organitzar dels blogs de nivell i reubicació de les 
informacions dels  racons en els blogs dels nivells. 

Equip Tic-Tac 

1.3.1 Incorporar a l’arxivador negre els documents pedagògics per  
a treballar-los en els nivells.   

Equip d'Assessors 

1.3.2 Organitzar els cicles per revisar els informes del 2n Cicle i EI Equip d'Assessors 
1.4.1 Organitzar cicles i intercicles de contrast amb la participació  

dels assessors dels nivells: Dos mestres a l’aula,... 
Equip d'Assessors 

1.4.2 Planificar i organitzar la formació en centre. Equip d'Assessors 
1.4.3  Continuar apropant les especialitats a la metodologia de 

l’escola 

Equip d’Especialistes 

1.4.3.1  Combinar les trobades dels especialistes amb els tutors en  

els assessoraments dels nivells, amb les trobades en els 

assessoraments de nivell dels especialistes  

Equip d’Especialistes 

1.4.3.2  Reestructurar les sessions de música per a la seva 

globalització. 

Equip d’Especialistes 

 
 
 
OBJECTIU  2  Millorar en la cohesió social Curs 14-18 
Descripció: El centre treballa per la consolidació d’un model basat en el lideratge distribuït 
conscient integrador, fonamental per ajustar-se a la complexitat de la gestió de l’equip del centre i 
de les famílies, per la millora del projecte educatiu. Ens proposem la millora en la formació 
conjunta per arribar a una escola inclusiva sense barreres de cap mena. 
RESPONSABLE DE L’OBJECTIU:  Equip de Gestió 
Estratègies Equip responsable 
2.1 La sostenibilitat en la gestió de l’escola, agraint la feina feta i 

la que es fa  
Equip de Gestió 
Equip d'Assessors 

2.2 Consolidació, dins l’organigrama de centre, vincles de 
confiança que enforteixen la relació entre les famílies i l’equip 
de centre. 

Equip de Gestió 
Equip d'Assessors 

2.3 La formació continuada de les famílies i/o de l’equip de 
centre, com a eina per avançar i adaptar-nos als temps que 
vivim. 

Equip de Gestió 
E. Direcció 

 
Actuacions Equip responsable 

ejecutor 
2.1.1 Continuar afavorint la distribució de tasques segons habilitats 

i capacitats de cadascú: el paper del tutor 
Equip de Gestió 

2.1.2 Incorporar 2 mestres més  a l’equip d’Assessors Equip de Gestió 
Equip Directiu 

2.1.3 Organitzar i planificar assessoraments amb la participació 
dels mestres del centre a altres centres i institucions  

Equip d'Assessors 

2.1.4 Presentar i explicar als mestres nous la “Carpeta Blanca”  Equip d'Assessors 
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2.2.1 Treballar perquè la confiança i l’empatia siguin les bases de 
la comunicació amb l’equip de centre, amb les 
famílies,...(vincle família-escola): 

Equip de Gestió 
Equip d'Assessors 

2.2.1.1 Millorar i ampliar el format de les reunions de nivell Equip d'Assessors 
2.2.1.2 Organitzar la creació murals fotogràfics sobre el calendari 

d'advent del 2013-14 i la seva exposició 
Equip d'Assessors 

2.3.1 Continuar mantenint espais de contrast per la millora del 
projecte d’escola: tallers  

Equip de Gestió 
Equip Directiu 

2.3.2 Fer  de vincle entre el Claustre i el Consell Escolar per 
transmetre el sentir de tothom amb la finalitat d’arribar al 
màxim consens 

Equip Directiu 
Equip de Consell E. 

 

Documents base elaborats pels diferents equips del centre pel curs 2013-14 

Els diferents equips del centre tenen elaborat un document base on defineix les seves funcions 

i objectius generals. A l’inici de cada curs acorden quin objectius treballaran al llarg del curs 

tenint en compta les valoracions que es recullen al final del curs passat. Aquestes valoracions 

es recullen i es posen en comú al claustre com també es presenten a a l’inici de curs les noves 

actuacions . Els documents base elaborats pels equips són els següents:  

Curs 
13-14 

EQUIP DE GESTIÓ 

Finalitat 
 
 

- Equip de debat i presa de decisions que acompanya el desenvolupament de l’exercici  
de responsabilitat de direcció.  

- És l’equip que recull, canalitza, escolta, debat les dinàmiques de l’equip docent i 

gestiona les actuacions que se’n deriven. 

Objectius  
generals 

- Donar cabuda a la participació directa de  l’equip docent en la gestió del centre des de 

les idees del lideratge distribuït. 

Funcions  
 
 
 
 
 
 

- Reflexionar conjuntament amb la direcció del centre per arribar a la presa de decisions 
més ajustada. 

- Conèixer la realitat del centre des de les situacions que es viuen des del cadascú. 
- Vetllar perquè les actuacions dels diferents equips docents siguin coherents amb el 

Projecte Educatiu de l’escola. 
- Fer el seguiment de les actuacions i de la seva avaluació 

Vincles  • Equips docents, Consell Escolar, Claustre, 
• Comissions: de menjador, econòmica, manteniment 

Periodicitat - Quinzenal 
- Puntualment: Periodicitat segons la dinàmica de l’escola 

M
a
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Actes  difusió - Mar . Les actes s’envien per e-mail a tot els membres de l’equip. 

Objectius 
 2013-2014 

- Continuar  afavorint  la distribució de tasques segons habilitats i capacitats 
de cadascú: funció del tutor 

- Incorporar 2 mestres  a l’equip d’assessors 
- Treballar perquè la confiança i l’empatia siguin les bases de la comunicació 

amb l’equip de centre, amb les famílies, ... 
- Continuar mantenint espais de contrast per la millora del projecte d’escola 

(actuacions des del Consell Escolar) 
Tasques i 
responsables 
 
 
 

- Equip directiu: Lola, Rosa Ma i Montse Pa. 
- Equip de coordinació: Montseta., Micky i Mar 
- Coordinadors dels equips:  

o TIC-TAC: Mercè B. 
o Diversitat: Rosa Ma 
o Especialistes: Mar   
o Assessors: Mercè C C
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  Coordinadora Lola 
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Curs 
13-14 

EQUIP DE TIC-TAC 

Finalitat Aconseguir que les TIC-TAC esdevinguin un recurs més de la comunitat educativa. 

Objectius  
generals 

Mantenir i renovar la dotació de recursos TIC-TAC del centre. 
- Facilitar l’ús de les TIC-TAC en els processos d’ensenyament-aprenentatge. 
- Potenciar el treball en xarxa entre els membres de la comunitat educativa. 

Funcions  
 
 

- Promoure , potenciar i actualitzar l’ús de les TIC i els recursos disponibles a l’Escola referents 
a aquesta àrea. 

- Aprofundir en la formació del claustre i l’obtenció de recursos pel treball d’aula i de claustre. 

Vincles  
 

 

- Comissió d’imatge� web 
- Equip de gestió. 
- Cicles� un membre de cada cicle. 
- Comissió econòmica� controlar el pressupost per l’equip. 

Periodicitat - Cada 3 setmanes 

M
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Actes i 

difusió 

Actes en format Word i recollides a la P. 

C
o
n
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ó
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Objectius  
2013-2014 

- Millorar la dotació de les noves tecnologies segons el llistat de les necessitats del 
centre. 

- Fer formació per millorar en l’ús de les noves tecnologies que afavoreixen 
l’aprenentatge: Blogpress  

- Iniciar el traspàs  del la informació del moodle a un blog per als mestres, dins la 
web de l’escola. 

- Organització dels blogs de nivell i reubicació de les informacions dels  dels racons 
en els blogs dels nivells. 

Coordinador Mercè Blanch  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURS 
13-14 

EQUIP  ASSESSORS 

Finalitat  
 
 

Augmentar i adequar els coneixements, habilitats i actituds dels mestres a les 

necessitats de l’aula i del centre. 

Objectius 
 generals 

Vetllar per a la difusió i el desenvolupament del projecte pedagògic de centre. 

Funcions  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Acompanyament de tots els mestres en la gestió de l’aula. 

o Gestió de la comunitat d’aprenentatge: alumnes, mestres, escola, famílies, 

experts,... 

o Atenció a la inclusió: Coordinació amb l’Equip d’Atenció a la Diversitat,  

o Disseny d’activitats i de processos didàctics. 

o Col·laboració en tots els processos d’avaluació: individuals, de grup-classe, 

de dinàmiques d’aula, d’activitats didàctiques, de l’atenció a la diversitat...  

- Fer de pont per  potenciar la incorporació dels documents de centre a l’aula. 

- Col·laborar en la coherència del treball curricular de centre. 

- Proposar i planificar temes de debat al si del claustre. 

- Ajudar al centre en la difusió del projecte de centre: visites, ponències,... 

- Col·laborar en la dinamització del cicle per compartir la gestió d’aula. 
Vincles  
 

 

- Nivells, setmanalment. 

- Equip de gestió, quinzenalment. 

Periodicitat - Cada 15 dies 
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Actes  

i difusió 

Rotatiu 

Objectius  
2013-2014 

- Organitzar cicles i intercicles de contrast amb la participació dels 
assessors dels nivells: Dos mestres a l’aula,... 

- Incorporar a l’arxivador negre els documents pedagògics per a treballar-
los en els nivells.   

- Organitzar els cicles per revisar els informes del 2n Cicle i EI 
- Presentar i explicar als mestres nous la “Carpeta Blanca” i actualitzar-la. 
- Planificar i organitzar la formació en centre: TIC-TAC, expert i a altres 

escoles. 
- Recollir els processos didàctics que sorgeixin en la gestió del regal del 

calendari d’advent per a fer una exposició. 
 

tasques i 
responsables 
 
 
 

- Coordinar assessorament (Rosa Maria ) 

- Recollir  demandes visites externes (Núria B. ) 

- Recollir i gestionar les propostes de  visites dels mestres a d’altres escoles (Mari) 

- Recollir invitacions per fer assessorament o participar en jornades(Neus) 

- Acompanyar i fer el seguiment  dels mestres nous (Mercè C) 

C
o
n
cr
e
ci
ó
  
cu
rs
 

  Coordinadora Mercè C. 
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CURS 
13-14 

EQUIP REPRESENTANTS AL CONSELL ESCOLAR 

Finalitat  
 

Representar el claustre de mestres en el Consell Escolar. 
 

Objectius generals Ser el portaveu dels mestres  i del seu projecte educatiu en el Consell 
escolar. 

Funcions de l’equip 
 
 
 
 

Exposar el sentir  del claustre al Consell Escolar. 
- Recollir el que pensen els diferents estaments del Consell Escolar i 

transmetre-ho al claustre. 
- Participar en la presa de decisions. 
- Donar suport al projecte pedagògic del Centre. 

Vincles amb altres equips Cicles. Claustre, Consell Escolar, Famílies i Junta de l’AMPA,  Equip de 
Gestió. 

Curs 
13-14 

EQUIP ESPECIALISTES 

Finalitat  Buscar un punt de trobada de tots els especialistes. 

Objectius  
generals   
 

- Millorar la tasca  dins de l’aula, compartint experiències en trobades formals. 

- Realitzar  tres reunions, com a mínim, en el curs. 

- Connectar els especialistes a l’equip de gestió. 

Funcions  
 
 
 
 
 
 

- Com que és un equip en el que cadascú té la seva especialitat, hem buscat què és el 

que ens uneix a tots plegats. El nexe que tenim en comú és l’alumnat, així que la 

funció de l’equip serà el fet de compartir experiències i inquietuds que com a 

especialistes ens sorgeixen dins l’aula i a ser possible també mirarem de planificar 

activitats compartides entre algunes de les especialitats. 

Vincles 
 

- Equip de gestió: a través de la Mar, ja que serà la portaveu i qui transmetrà els 

temes tractats a les reunions. 

- Equip de diversitat. 

Periodicitat - 1 cop a trimestre i puntual en cas que sigui necessari. 
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 Actes i difusió - Sempre serà la mateixa persona, la Johanna. 

Objectius  
2013-2014 

Continuar apropant les especialitats a la metodologia de l’escola:  

1. Combinar les trobades dels especialistes amb els tutors en  els assessoraments dels 

nivells, amb les trobades en els assessoraments de nivell dels especialistes  

2. Reestructurar les sessions de música per a la seva globalització. 

tasques i  
responsables 
 
 
 

- Responsable: Mar. Encarregada de gestionar les reunions de l’Equip i transmetre el 

que s’ha dit a les reunions de l’Equip de Gestió. 

- Actes: Johanna. Les prendrà sempre la mateixa persona. Les penjarà a la P:/ en 

una carpeta dins del curs 2013-14 “actes Equip d’especialistes”.  C
o
n
cr
e
ci
ó
  

cu
rs
 

 Coordinadora Mar 
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Periodicitat - Reunions puntuals segons les necessitats i prioritzant l’horari de fer-les 
abans o després del Consell Escolar 

Presa d’actes i difusió Estaran a la P en una carpeta anomenada Equip de Consell. 

Objectius curs 2013-
2014 

- Fer  de vincle entre el Claustre i el Consell Escolar per transmetre el 
sentir de tothom amb la finalitat d’arribar al màxim consens. 

Llistat de tasques i 
responsables 
 
 
 

- Adaptades als temes i segons les necessitats que es treballin. 
- Responsable: Mar. Encarregada de gestionar les reunions de l’Equip  i 

d’agafar l’acta. 
- Està format per set mestres:Marga Margalef,  Eli Castorina, Belén 

Jaime,  Mar  Grau, i Cèlia Ganga i Montse Milà. C
o
n
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e
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ó
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Coordinador Mar Grau 

 
 EQUIP DIVERSITAT 

Finalitats 
 

Vetllar per la inclusió de tots els nens des de la perspectiva global del centre i col�laborar 
en la seva planificació. 

Objectius 
generals 

Atendre els casos específics per a la millora de la qualitat de l’aprenentatge a les aules. 

 F
u
n
ci
o
n
s 
d
e
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- Concretar els criteris i prioritats per a l’atenció de la diversitat de l’alumnat. 
- Organitzar, ajustar i fer el seguiment dels recursos de què disposa el centre. 
- Col�laborar i assessorar els tutors en el desenvolupament i mesures més específiques que 

afavoreixen la inclusió dins la comunitat de l’aula: intervenció de dos mestres a l’aula, 
diferents agrupaments, suport en petits grups o individual, dins o fora de l’aula. Aquestes 
mesures específiques es dissenyaran d’acord amb les necessitats i tindran caràcter 
flexible i temporal. A la vagada que han d’incidir fonamentalment en les estratègies 
didàctiques i metodològiques i en el procés d’aprenentatge i d’avaluació de l’alumnat. 

- Coordinar i fer el seguiment de l’alumnat que té un P.I. 
- Tenir constància de l’alumnat amb P.I. 
- Concretar i coordinar els suports d’aquests curs.  
- Detectar les situacions concretes dels alumnes per poder donar el suport adient. 
- Decidir les actuacions a realitzar valorant els casos. 
- Incloure els nens amb dificultats d’aprenentatge susceptibles d’aula d’acollida, a la seva 

aula. 
- Realitzar les demandes a l’EAP un cop s’hagin esgotat les mesures d’atenció a la 

diversitat que disposa el centre. 
- Assistir a la CAD: Comissió de l’atenció a la diversitat. 
Aquesta comissió forma part de l’equip de la Diversitat i gestiona i coordina  les actuacions 
dels professionals de l’EAP i del CSMIJ i l’escola. 
- Coordinar el SEP 

Vincles  Equip Directiu,  Equip de Gestió,  Consell Escolar, Serveis Externs 

Periodi 

citat 

CAD: 1 cop al mes 
Equip de diversitat: cada 15 dies. Es pot emprar una CAD quan no hi hagi serveis externs, per 
tal de trobar-nos dins l’horari lectiu. 
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 Actes Noemí 

C o

Objectius 
2013-14 

- Vetllar per una optima coordinació entre els  equips de serveis externs i els 
professionals del centre per un treball en xarxa. 

- Participar en els nivells per traspassar i orientar les actuacions educatives d’aula. 
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Membre de l’Equip Directiu 
Especialistes E.E. 
Coordinar i fer el seguiment de les tasques realitzades a l’Equip de Diversitat. 
Incorporar la mirada global de les necessitats d’escola. 
 
• Aportar la mirada global de l’etapa d’Educació Infantil des de la psicomotricitat, la qual 

permet desenvolupar les competències comunicatives i d’expressió a través de la via 
corporal i alhora conèixer el moment  de maduració psicològica de l’infant  a través del 
seu joc. 

- Coordinar les tasques realitzades en Equip de Diversitat. 
- Elaborar amb l’equip el calendari i periodicitat de reunions. 
- Fer el seguiment de les estratègies plantejades com a mesura d’atenció a la diversitat. 
- Compartir amb la mestra terapeuta de la unitat la coordinació amb els Serveis Externs 

que incideixen en la Unitat. 
- Portar l’ordre del dia en les diferents reunions. 
- Aportar la mirada de l’alumnat de la Unitat.  
- Orientar i fer el seguiment de les mesures preses per a l’atenció de les necessitats de 

l’alumnat de la Unitat. 
- Coordinar els tutors,  l’Equip de Diversitat i els Serveis Externs que incideixen en la 

Unitat. 
- Tenir present l’alumnat d’immersió lingüística i/o de risc social. 

Col�laborar en la sensibilització, promoció i consolidació de l’educació intercultural 

Coordi 
nadora 

Rosa Mª 

Obser 
vacions 

Aquest curs la distribució de l’EE és: 
Infantil: Joana 
Primària:  

1r cicle  Noemí 
2n cicle: Eli 

Coordinació unitat: Noemí 
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EQUIP DE CICLE  2n CICLE  

Finalitat 
 
 

Vetllar per aconseguir els objectius educatius adequant-los a l'etapa, d'acord amb 
el projecte de centre. 

Objectius generals - Millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge i la seva avaluació. 
Funcions de l’equip 
 
 
 
 
 

• Contribuir en el pla de formació de centre. 
• Concretar i acordar aspectes pedagògics proposats en claustre. 
• Detectar situacions i aspectes a millorar en el cicle. 
• Compartir estratègies d’aprenentatge i estratègies metodològiques per 

atendre a la diversitat. 

Vincles amb altres 
equips 
 

 

• CAD 
• Equip Assessors 
• Equip de gestió 
• Equip d' Especialistes 
• Equip Tic tac 
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Periodicitat   Quinzenal 
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Equip de Gestió: 
- Continuar  afavorint  la distribució de tasques segons habilitats i capacitats de cadascú: funció del 

tutor 
- Incorporar 2 mestres  a l’equip d’assessors 
- Treballar perquè la confiança i l’empatia siguin les bases de la comunicació amb l’equip de centre, 

amb les famílies 
- Continuar mantenint espais de contrast per la millora del projecte d’escola (actuacions des del 

Consell Escolar) 
Equip d’Assessors: 
• Organitzar cicles i intercicles de contrast amb la participació dels assessors dels nivells: Dos 

mestres a l’aula, reunions de nivell 
• Incorporar a l’arxivador negre els documents pedagògics per a treballar-los en els nivells.   
• Organitzar els cicles per revisar els informes del 2n Cicle i EI 
• Presentar i explicar als mestres nous la “Carpeta Blanca”  
• Planificar i organitzar la formació en centre. 
• Recollir els processos didàctics que sorgeixin en la gestió del regal del calendari d’advent per a fer 

una exposició. 
• Organitzar i planificar assessoraments amb la participació dels mestres del centre a altres centres i 

institucions. 
Equip Diversitat: 
- Vetllar per una optima coordinació entre els  equips de serveis externs i els professionals del centre 

per un treball en xarxa. 
- Participar en els nivells per traspassar i orientar les actuacions  
       educatives d’aula. 
Equip Tic-Tac: 
• Millorar la dotació de les noves tecnologies segons el llistat de les necessitats del centre. 
• Fer formació per millorar en l’ús de les noves tecnologies que afavoreixen l’aprenentatge: 

wrokpress  
• Organització dels blogs de nivell i reubicació de les informacions dels  racons en els blogs dels 

nivells. 
Equip Espècialistes: 
Continuar apropant les especialitats a la metodologia de l’escola:  
• Combinar les trobades dels especialistes amb els tutors en  els assessoraments dels nivells, amb 

les trobades en els assessoraments de nivell dels especialistes  
• Reestructurar les sessions de música per a la seva globalització. 
Equip Consell Escolar: 
Fer  de vincle entre el Claustre i el Consell Escolar per transmetre el sentir de tothom amb la finalitat 
d’arribar al màxim consens. 
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Coordinador Mar Grau 

 
 
 
Curs 
13-14 

EQUIP DE CICLE  1r CICLE  

Finalitat 
 
 

Vetllar per aconseguir els objectius educatius adequant-los a l'etapa, d'acord amb el 
projecte de centre. 

Objectius generals - Millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge i la seva avaluació. 
Funcions de l’equip 
 
 
 

• Contribuir en el pla de formació de centre. 
• Concretar i acordar aspectes pedagògics proposats en claustre. 
• Detectar situacions i aspectes a millorar en el cicle. 
• Compartir estratègies d’aprenentatge i estratègies metodològiques per atendre 

a la diversitat. 
Vincles amb altres 
equips 
 

 

• CAD 
• Equip Assessors 
• Equip de gestió 
• Equip d' Especialistes 
• Equip Tic tac 
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  Periodicitat   Quinzenal 
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Equip de Gestió: 
- Continuar  afavorint  la distribució de tasques segons habilitats i capacitats de cadascú: funció del tutor 
- Incorporar 2 mestres  a l’equip d’assessors 
- Treballar perquè la confiança i l’empatia siguin les bases de la comunicació amb l’equip de centre, amb les famílies 
- Continuar mantenint espais de contrast per la millora del projecte d’escola (actuacions des del Consell Escolar) 
Equip d’Assessors: 
19 Organitzar cicles i intercicles de contrast amb la participació dels assessors dels nivells: Dos mestres 

a l’aula, reunions de nivell 
20 Incorporar a l’arxivador negre els documents pedagògics per a treballar-los en els nivells.   
21 Organitzar els cicles per revisar els informes del 2n Cicle i EI 
22 Presentar i explicar als mestres nous la “Carpeta Blanca”  
23 Planificar i organitzar la formació en centre. 
24 Recollir els processos didàctics que sorgeixin en la gestió del regal del calendari d’advent per a fer 

una exposició. 
25 Organitzar i planificar assessoraments amb la participació dels mestres del centre a altres centres i 

institucions. 
Equip Diversitat: 
- Vetllar per una optima coordinació entre els  equips de serveis externs i els professionals del centre per 

un treball en xarxa. 
- Participar en els nivells per traspassar i orientar les actuacions  
       educatives d’aula. 
Equip Tic-Tac: 
26 Millorar la dotació de les noves tecnologies segons el llistat de les necessitats del centre. 
27 Fer formació per millorar en l’ús de les noves tecnologies que afavoreixen l’aprenentatge: wrokpress  
28 Organització dels blogs de nivell i reubicació de les informacions dels  racons en els blogs dels nivells. 
Equip Espècialistes: 
Continuar apropant les especialitats a la metodologia de l’escola:  
29 Combinar les trobades dels especialistes amb els tutors en  els assessoraments dels nivells, amb les 

trobades en els assessoraments de nivell dels especialistes  
30 Reestructurar les sessions de música per a la seva globalització. 
Equip Consell Escolar: 
Fer  de vincle entre el Claustre i el Consell Escolar per transmetre el sentir de tothom amb la finalitat d’arribar 
al màxim consens. 
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 Coordinador Micky 

 
Curs 
13-14 

EQUIP DE CICLE  EDUCACIÓ INFANTIL 

Finalitat 
 
 

Vetllar per aconseguir els objectius educatius adequant-los a l'etapa, 
d'acord amb el projecte de centre. 

Objectius generals - Millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge i la seva 
avaluació. 

Funcions de l’equip 
 
 
 
 
 

• Contribuir en el pla de formació de centre. 
• Concretar i acordar aspectes pedagògics proposats en claustre. 
• Detectar situacions i aspectes a millorar en el cicle. 
• Compartir estratègies d’aprenentatge i estratègies metodològiques 

per atendre a la diversitat. 
Vincles amb altres equips 
 

 

• CAD 
• Equip Assessors 
• Equip de gestió 
• Equip d' Especialistes 
• Equip Tic tac 

Periodicitat   Quinzenal 
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 Presa d’actes difusió Montseta 
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Equip de Gestió: 
- Continuar  afavorint  la distribució de tasques segons habilitats i capacitats de cadascú: funció del tutor 
- Incorporar 2 mestres  a l’equip d’assessors 
- Treballar perquè la confiança i l’empatia siguin les bases de la comunicació amb l’equip de centre, amb les famílies 
- Continuar mantenint espais de contrast per la millora del projecte d’escola (actuacions des del Consell Escolar) 
Equip d’Assessors: 
31 Organitzar cicles i intercicles de contrast amb la participació dels assessors dels nivells: Dos mestres a 

l’aula, reunions de nivell 
32 Incorporar a l’arxivador negre els documents pedagògics per a treballar-los en els nivells.   
33 Organitzar els cicles per revisar els informes del 2n Cicle i EI 
34 Presentar i explicar als mestres nous la “Carpeta Blanca”  
35 Planificar i organitzar la formació en centre. 
36 Recollir els processos didàctics que sorgeixin en la gestió del regal del calendari d’advent per a fer una 

exposició. 
37 Organitzar i planificar assessoraments amb la participació dels mestres del centre a altres centres i 

institucions. 
Equip Diversitat: 
- Vetllar per una optima coordinació entre els  equips de serveis externs i els professionals del centre per un 

treball en xarxa. 
- Participar en els nivells per traspassar i orientar les actuacions  
       educatives d’aula. 
Equip Tic-Tac: 
38 Millorar la dotació de les noves tecnologies segons el llistat de les necessitats del centre. 
39 Fer formació per millorar en l’ús de les noves tecnologies que afavoreixen l’aprenentatge: wrokpress  
40 Organització dels blogs de nivell i reubicació de les informacions dels  racons en els blogs dels nivells. 
Equip Espècialistes: 
Continuar apropant les especialitats a la metodologia de l’escola:  
41 Combinar les trobades dels especialistes amb els tutors en  els assessoraments dels nivells, amb les 

trobades en els assessoraments de nivell dels especialistes  
42 Reestructurar les sessions de música per a la seva globalització. 
Equip Consell Escolar: 
Fer  de vincle entre el Claustre i el Consell Escolar per transmetre el sentir de tothom amb la finalitat d’arribar al 
màxim consens. 
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Coordinador Montseta 

 
 

5 AVALUACIÓ  
Considerant que el centre ha gaudit d'un Pla d’Autonomia de Centre entre el 2007-12, on  

l’avaluació sempre ha estat molt bona,  i el curs 12-13 curs se'ns va concedir l'acord de 

corresponsabilitat la concreció de les eines d’avaluació tindran una continuació i coherencia a 

les que van emprar anteriorment per poder millorar.  

A continuació s’enumeren els indicadors d’avaluació de cada un dels quatre objectius: 

L’atenció inclusiva de la diversitat. Indicadors:  
• Relació d’incidències d’alumnes, famílies i mestres 

• Grau de transcendència en el centre d’aquestes incidències 

• Consolidació dels equips docents 

• El grau d’implicació de les famílies, mestres i alumnat, des de tots els àmbits de 

participació: des del més individual al més compartit 

L’obertura de l’escola a les famílies i al món prop er i llunyà. Indicadors:  
• El nº de visites a la web del centre . 

• Valoració de tota la comunitat educativa dels canals d’informació i participació. 
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• La diversificació en l’ús de diferents contextos i àmbits, des del més local al més 
universal. 

• L’ús social del centre. 

La formació permanent de la comunitat educativa que  acompanyi el procés d’innovació 
del centre. Indicadors: 

• El grau d’acceptació del projecte de l’escola des del lloc de cadascú:  xerrades, 
comunicacions, intercanvis, activitats d’aula, documents...  

• La formació en centre 

• La formació des del centre 

• La participació en grups innovadors 

La  oferta de models funcionals per desenvolupar le s competències,  per donar 
oportunitat a l’alumnat d’actuar en situacions real s en diferents estratègies 
organitzatives( racons, projectes, tallers, sortide s, aula,…). Indicadors:  

• La mesura de les actuacions en el saber estar. 

• La millora dels resultats educatius. 

• La millora de la cohesió social 

• Demandes de visites al centre 

• Nombre de demandes en la preinscripció de cada curs 

En les fitxes de seguiment de les activitats es concreten els instruments, els indicadors, la 

temporalització i els responsables  pel control i avaluació de les activitats anuals. Aquesta 

concreció és resultat de la intervenció de tota la comunitat educativa amb la intenció d’ajustar 

els canvis per la millora i les necessitats reals del centre. 

 
Indicadors d’avaluació del Pla d’actuació  
Objectiu 1:  
Indicador 
1.1. Número d’activitats d'innovació que recull  l'Equip d'Assessors  que es fan al centre i al 
claustre 
1.2. L'augment qualitatiu  i/o quantitatiu de l'ús de les noves tecnologies pels aprenentatges, 
comprovant-ho amb una situació inicial i final de la web de l’escola 
1.3. Grau d'us dels diferents documents que consten en la Carpeta Negre 
1.4. Quantitat  i qualitat de les seqüències didàctiques realitzades a partir de la reflexió i contrast 
en els equips de mestres i que s'han aplicat a l'aula.  
 
Objectiu 2:  
Indicador 
2.1. Grau d'acompliment dels objectius plantejats per aquest  curs en cada un dels equips docents. 

2.2. Grau de participació de les famílies en: reunions de nivell i d'aula, enquesta de satisfacció,  

2.3.Grau de participació en els Tallers oberts a la comunitat 
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6  MECANISMES D’AUTOAVALUACIÓ SISTEMÀTICA I RETIMEN T DE COMPTES 
RENDIMENT DE COMPTES 

Mecanismes Destinatari Freqüència  

Sistema d'indicadors de 
centre 

Equip directiu 
Equip d'assessors 
Equip de gestió 
Equip Tic-tac 

Anual 

Seguiment d'inspecció  Inspecció educativa Trimestral  

Memòria anual de gestió de 
resultats 

Comissió de seguiment 
Mestres 
Consell Escolar  

Anual 
 

 

Memòria anual de centres  Inspecció educativa Anual 
 

7 CONCLUSIONS 
La comunitat de l’escola ha d’anar caminat en progressió cap a la consecució dels quatre 

grans objectius descrits en un clima de seguretat i confiança en totes les persones. 

Som conscients dels reptes que estem abordant però ens semblen imprescindibles per viure 

plenament el creixement inclusiu i compartit de tots. 

Les línies d’actuació estan embastades. Cal trobar el compromís de la comunitat educativa per 

tirar-les endavant. 

8 DOCUMENTS UTILITZATS 

Documents interns: 

� PEC CEIP Riera de Ribes 

� PCC  
 

� Acord de Coresponsabilitat (presentat el 2012) 

� Pla estratègic (presentat el 2002) 

� Projecte de direcció 2011-2015 

� Una altra escola és possible. Els sabers matemàtics en el si d’una comunitat 
d’aprenentatge complexa i inclusiva(2005). Premi Propedagògic  

� Un viatge per la història o la història d’un viatge (2006). Projecte premi Baldiri i Reixach 

� Pla d’Autonomia de centre (2007 – 2012) 

Documents oficials: 

- Ainscow, M. i Booth, T(2002) . Índex per a la inclusió. Guia per a l’avaluació i millora de 

l’educació inclusiva. ICE UAB i Departament d’Educació. 


