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1. PRESENTACIÓ PROJECTE DE DIRECCIÓ 

Dins del marc legal explicitat presento la meva candidatura a la 

direcció de l’escola Jaume I de Llívia. 

Aquest projecte s’engloba en el de la ZER la Cerdanya de la que és 

membre l’escola, i el complementa en els aspectes específics del 

centre. 

Amb la diagnosi  de les necessitats del centre i el projecte educatiu de 

ZER,  vull desenvolupar un pla d’actuació i millora pels propers quatre 

anys que ens permeti esmenar les mancances detectades en 

l’avaluació  de l’etapa anterior. 

En aquest projecte s’hi exposa una manera d’entendre el funcionament 

i la direcció de l’escola, s’hi concreten els objectius de futur per oferir un 

ensenyament de qualitat als nostres alumnes i vetllar així pel seu 

desenvolupament integral. 

L’assoliment d’aquests objectius serà possible  amb la col�laboració, el 

compromís i l’acció conjunta de les persones que formem la comunitat 

educativa. 

1.1 Referents normatius: 

- LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d' educació. 

- Article 4 de la llei orgànica d’educació 2/2006, de 3 de maig, (BOE 

núm. 106, del  04-06-2006).  

- RESOLUCIÓ ENS/397/2015, de 6 de març, de convocatòria de concurs 

de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius 

dependents del Departament d’ensenyament. 
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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 de centres 

educatius públics i del personal directiu professional docent.  DOGC 

núm. 5735- 11-11-2010 

1.2 Fonts i instruments 

Les fonts i instruments consultades per a l’elaboració del projecte han 

estat les següents: 

FONTS INSTRUMENTS 

1. LEC 

2. Normativa inici de curs  

3. PEZ 

4. PGA  (ZER) 

5. Projecte  lingüístic de ZER 

6. Memòria anual 2013-14(ZER) 

7. NORF (ZER) 

8. Anterior projecte de direcció 

escola. 

9.  Actual projecte de direcció 

de la ZER 

1. Actes de claustre 

2. Actes del  consell escolar 

3. Indicadors de centre 

4.  Avaluació interna 

5. Avaluació diagnòstica 5è. 

6. Competències bàsiques 6è. 

 



Projecte de direcció.                     Natàlia Esteban Pubill  Escola Jaume I   Llívia   ZER La Cerdanya 
 
 

 5  

2- ANÀLISI DEL CONTEXT ESCOLAR 

2.1 El centre i el seu entorn 

2.1.1.Situació geogràfica 

L’escola Jaume I forma part de la ZER La Cerdanya, depenent de la 

Generalitat de Catalunya on s’imparteix  Educació  Infantil i Primària,  

formada per 3 escoles: 

L’escola Santa Cecília de Bolvir, l’escola Santa Coloma de Ger i l’escola 

Jaume I de Llívia.  

La nostra escola pertany al municipi de Llívia, població que té una 

característica que la diferencia de la resta d’escoles de Catalunya. 

Estem situats en territori francès, les relacions socials i econòmiques entre 

Llívia i França són importants i això fa que la nostra relació amb les 

escoles franceses veïnes com Estavar, Font-Romeu, Angostrina, Dorres i 

Palau siguin estretes i permanents. 

2.1.2. Situació socioeconòmica 

La situació geogràfica (enclavament dins França) potencia un  comerç,  

un turisme i uns serveis molt més grans que el que correspondria a  una 

població com la de Llívia, però el seu potencial humà s’amplia amb 

l’aportació tant de la part francesa com del turisme  nacional. El sector 

primari (agricultura i ramaderia) estabilitzat en poca gent, no té 

incidència en l’àmbit familiar escolar, el sector serveis, tant de comerç, 

construcció, sanitat, manteniment i turisme, ha experimentat una 

davallada amb la crisi dels darrers anys, que ha frenat el creixement 
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constant i la immigració. La majoria de pares i mares  treballen en 

aquest sector i en la majoria de famílies treballen els dos progenitors. 

2.1.3  Procedència de l’alumnat 

La majoria d’alumnes són catalans,(alguns de pares castellans) encara 

que tenim alumnes d’altres països de la Comunitat  Europea (francesos i 

romanesos) i extracomunitaris de Sudamèrica  

2.1.4 Situació sociolingüística 

D’un total de  85 alumnes 

- 61  alumnes són catalano-parlants 

- 12 alumnes són castellano-parlants 

- 6 alumnes són romanesos  

- 3 alumnes són francesos 

- 3 alumnes  són àrabs 

2.2 Tipologia escolar   

És un centre de titularitat pública depenent del departament 

d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Escola cíclica. 

Dades del centre 

• Nom: Escola Jaume I  Llívia                       Codi de centre :17002090 

• Estructura física: 

Un edifici principal amb 4 aules: 3 d’ed.infantil i una de primària, 

un despatx, un espai habilitat com a sala de professors i copisteria  

i els corresponents lavabos. 

Un edifici annex (l’antiga caserna de la guàrdia civil) situat a 

l’altre costat del pati, on hi ha en planta baixa: el menjador-
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cuina, sala de jocs i audiovisuals, aula d’informàtica i aula de 

suport . Al primer pis 4 aules petites de primària, una biblioteca, un 

magatzem i un arxiu, al segon pis el laboratori i un aula polivalent 

sala de professors/música.  

Per a la pràctica de l’esport el centre utilitza el pavelló 

poliesportiu del poble que està al costat de l’escola. 

• Nombre d’alumnes:  

85 dels quals  26  són  d’Ed. Infantil i 59 de Primària. 

• Nombre d’unitats:  

2 unitats d’Ed. Infantil i 4 unitats de Primària. 

• Plantilla de mestres: 

3 mestres d’Ed. Infantil 

4 mestres de primària 

1 mestre/a especialista en ed. especial 

*Els mestres especialistes de música, llengües estrangeres i ed. 

física són els mestres especialistes itinerants de la ZER 

• Coordinacions: No tenim coordinacions d’escola. Són 

coordinadors de ZER: (1 coordinador/a d’informàtica, 1 

coordinador/a de riscos laborals, 1 coordinador/a de primària,  1 

coordinador/a d’ed. infantil, 1 coordinador/a LIC) 

• Òrgans de govern: 

 Equip directiu:  Composició: directora  i  secretària. 

Consell escolar: Composició: Sector pares: 2 membres 

                                             Sector mestres: 3 membres 
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                                             AMPA: 1 membres 

                                             Ajuntament:1 membres 

No tenim administrativa pròpia i compartim amb la resta d’escoles 

de la ZER l’administrativa  que aquesta té assignada a mitja jornada. 

• Serveis: 

- AMPA  de la qual formen part totes les famílies. 

- Servei de menjador i d’un càtering gestionat pel Consell Comarcal 

de la Cerdanya. 

-Serveis educatius del Departament d’ensenyament a la Cerdanya: 

EAP i CRP 

- Activitats extraescolars: activitats esportives:bàsquet, futbol, ball 

2.3 Projectes de l’escola 

*Els projectes propis de l’escola són: 

- Reutilització de llibres de text 

- Pla de consum de fruita 

- Hort, compostatge i reciclatge de residus. 

- Integració i  col�laboració de l’escola amb el poble i viceversa 

- Intercanvi amb les escoles franceses de l’entorn (diferents 

projectes) 

� Els projectes que portem a terme com a ZER: 

- Interzona: trobada setmanal de les 3 escoles pera treballar àrees 

curriculars. 
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3- OBJECTIUS DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ: 

En el procés de reflexió, anàlisi i avaluació de la tasca duta a terme fins 

ara, en el context de tots els documents (fonts i instruments esmentats en 

l’apartat 1.2 d’aquest projecte de direcció ) que marquen la pauta del 

nostre treball i en l’observació diària es detecten els següents aspectes 

a millorar i ampliar tant en la millora dels resultats com en la cohesió 

social: 

3.1- Àmbit pedagògic i millora de resultats acadèmics 

Analitzant els resultats de competències bàsiques del curs passat, es 

detecta la necessitat de millorar en els següents aspectes: 

- En competència comunicativa, hem de treballar la comprensió 

lectora  per tal de saber interpretar la informació d’un text, així 

com l’expressió escrita : normes ortogràfiques i saber utilitzar 

vocabulari apropiat en cada moment 

- Dins la mateixa competència lingüística en llengües estrangeres, 

cal potenciar el vessant oral i d’estructures de la llengua i la 

comprensió lectora. 

- En referència a la competència matemàtica s’ha de prioritzar el 

treball en la resolució de problemes i geometria 

- En l’àrea de medi es nota una davallada  amb unes possible 

causes en la deficiència de comprensió lectora i en la manca del 

temps que es dedica a l’estudi. 
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3.2- Àmbit de relació i cohesió social 

- Es important crear sentiment de pertinença a l’escola de tots els 

membres que la formen, tant als mestres com la resta de la comunitat 

educativa. 

- Establirem trobades amb l’AMPA de manera fixa  com a mínim  

almenys 3 trobades anuals, per donar a conèixer les activitats de 

l’escola a les famílies 

- Crear un espai de  relació i coordinació entre cicles i entre mestres 

d’un  mateix cicle per millorar el traspàs d’informació i sistematitzar-ho 

més. 

- Fora bo que es pogués fer un intercanvi d’informació de coneixements 

sobre diferents àrees en que els mestres es van formant de manera 

individual tant en cursos presencials com on-line.  

4- LÍNIES D’ACTUACIÓ: 

La formulació dels objectius del projecte de direcció són les  fites 

marcades a assolir en els 4 anys per tal de millorar el funcionament  de 

l’escola. Aquest treball es veurà reflectit tant en les PGA com amb la 

memòria anual de cada curs. 

Per tal d’ordenar i classificar els objectius i àmbits analitzats 

anteriorment, els he dividit en estratègies concretes expressades de 

forma breu i concisa. A més, definit  les accions a realitzar per assolir 

l’objectiu formulat, els recursos necessaris (professorat, personal no 

docent, materials..), la temporalització , així com l’avaluació d’aquestes  

i els indicadors que seran utilitzats en el procés d’avaluació. 
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Tots els objectius  plantejats tenen com a finalitat última millorar els 

resultats educatius, atendre la diversitat de l’alumnat i mantenir un bon 

clima de treball amb tots els estaments educatius, sense oblidar que 

formem part d’una comunitat de la qual participem. 

4.1 Àmbit  pedagògic i millora de resultats acadèmics:  

1 
ESTRATÈGIA: Millorar la comprensió lectora, amb especial èmfasi en l’apartat d’inferir idees de la lectura, adequant i 

sistematitzant els criteris d’ensenyament, correcció i avaluació de textos. 

 
ACCIÓ, ESTRATÈGIA 

RESPONSABLES I 

RECURSOS 
TEMPORALITZACIÓ 

AVALUACIÓ INDICADORS DE 

RESULTATS 

 

1 .1 

 

Fixar en l`horari diari 

un espai  reservat a 

la lectura 

comprensiva de 

diferents tipologies 

de textos. 

Tot el claustre 

Pla lector 

30 minuts diaris Proves ACL a l’ inici 

i final de curs per 

avaluar la 

progressió de 

l’alumnat 

Millora d’un 20% entre la 

prova inicial i prova final 

de les proves ACL 

À
M
BI
T 
 P
ED
A
G
Ò
G
IC
 

 

1.2 

Proporcionar llibres i 

textos enriquidors i 

atractius. 

Claustre de mestres.  

Textos de les diferents 

àrees  en cada cicle 

Cada curs es 

definiran uns 

textos  per cada 

cicle 

Tenir, a final de 

curs, els textos 

acordats en 

claustre  

Aconseguir  els 100 % 

dels textos proposats 

per cada cicle en 

acabar els 4 anys 

 

2 
ESTRATÈGIA: Aprofundir en l’expressió escrita en les diferents  tipologies de text, sobretot pel que fa a saber expressar els 

coneixements adquirits a les diferents àrees. 

 

ACCIÓ, ESTRATÈGIA 
RESPONSABLES I 

RECURSOS 
TEMPORALITZACIÓ 

 

AVALUACIÓ 

INDICADORS DE 

RESULTATS 

 

2 .1 

 

Escriure 

significativament 

diferents tipologies 

de textos. 

Tutors de cada curs 

Material elaborat 

per cicles 

Seqüenciació a inici 

de cada curs escolar.  

Es treballa  

interdisciplinariarment 

 Anàlisi de les 

competències 

bàsiques 

Escriure 5 tipus de text 

diferents durant el curs 

cada curs 

 

À
M
BI
T 
 P
ED
A
G
Ò
G
IC
 

 

2.2 

Escriure sense errors 

ortogràfics 

 Document:Criteris 

ortogràfics” 

Es valorarà i  revisarà 

a final de curs 

Proves objectives 

d’ortografia. 

 

Aconseguir que 80% 

dels alumnes assoleixin 

els objectius definits al  

document. 
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3 

 
ESTRATÈGIA: Tenir recursos i estratègies per a la competència matemàtica molt especialment en l’apartat de resolució de 
problemes. 

 
 

  
ACCIÓ, ESTRATÈGIA 

 
RESPONSABLES I 
RECURSOS 

 
TEMPORALITZACIÓ 

 
AVALUACIÓ 

 
INDICADORS DE 
RESULTATS 

 
3.1 

 

Assolir un mètode en 

la resolució de 

problemes 

matemàtics. 

Claustre de mestres 

Elaborar documents per 

treballar la resolució de 

problemes 

Elaborar un 

document durant 

aquest curs i 

portar-lo a terme 

els pròxims tres 

anys  

Proves objectives de 

resolució de 

problemes 

Anàlisi de les 

competències 

bàsiques i  les proves 

diagnòstiques 

Mantenir els resultats de 

competències bàsiques 

entre un 80 i 95%  

d’assoliment en 

aquesta competència. 

À
M
BI
T 
PE
D
A
G
Ò
G
IC
 

 
3.2 

 

Aplicar els 

coneixements 

matemàtics a la 

realitat quotidiana 

Claustre de mestres 

Elaborar documents per 

treballar la resolució de 

problemes 

 

Elaborar un 

document durant 

aquest curs i 

portar-lo a terme 

els pròxims tres 

anys 

Anàlisi de les 

competències 

bàsiques i  les proves 

diagnòstiques 

Mantenir els resultats de 

competències bàsiques 

entre un 80 i 95%  

d’assoliment en 

aquesta competència. 

 
 

4 
 
ESTRATÈGIA: Treballar el coneixement de l’entorn proper en els àmbits geogràfic, social i cultural. 
 
  

ACCIÓ, ESTRATÈGIA 
 
RESPONSABLES I 
RECURSOS 
 

 
TEMPORALITZACIÓ 

 
AVALUACIÓ 

 
INDICADORS DE 
RESULTATS 

À
M
BI
T 
 P
ED
A
G
Ò
G
IC
 

 
4.1 
 

Programar activitats 

interessants  en relació amb 

el medi cultural, social i 

natural proper:  

Visites a exposicions, 

audicions musicals, 

participació en 

esdeveniments culturals i  

socials del poble i la 

comarca.,.. 

Claustre de 

mestres. 

Dossiers o fitxes de 

treball. 

Recursos 

d’institucions. 

 Una sortida per 

trimestre. 

Al llarg del curs, en 

funció de les 

oportunitats que es 

presentin o de la 

programació d’aula. 

Valoració de les 

activitats 

mitjançant una 

enquesta i 

reflectir a la 

memòria anual 

que han estat 

ben 

programades 

 

Realitzar almenys  5 

sortides a l’any i 

garantir que el 100% 

d’elles han sigut 

exitoses 

 

 



Projecte de direcció.                     Natàlia Esteban Pubill  Escola Jaume I   Llívia   ZER La Cerdanya 
 
 

 13  

 

5 
ESTRATÈGIA: Impulsar el coneixement a nivell oral i escrit del francès com a 1ª llengua i de l’anglès com a 2ª llengua 
estrangera. 

 

 

ACCIÓ, ESTRATÈGIA 
RESPONSABLES I 

RECURSOS 
TEMPORALITZACIÓ 

 

AVALUACIÓ 

 

INDICADORS DE 

RESULTATS 

 

5 .1 

 

Potenciar i aprofundir 

en l’estudi de les 

llengües amb un major 

nivell d’exigència 

Mestre especialista. 

Programació d’aula. 

Material de l’escola i 

TIC. 

Durant tot el curs Avaluació dels 

resultats en les 

proves d’aula i d 

competències 

bàsiques. 

Millora dels resultats 

en les proves de 

competències 

bàsiques 

À
M
BI
T 
 P
ED
A
G
Ò
G
IC
 

 

5.2 

Afavorir  l’ intercanvi 

amb les escoles veïnes 

per tal de potenciar l’ús 

de la llengua.  

El claustre 

Relacions 

mantingudes amb les 

escoles franceses. 

Teatre/activitats en 

anglès. 

 Al llarg del curs Es valoraran les 

experiències 

dels alumnes en 

aquestes sortides 

A partir d’una 

enquesta 

Almenys una sortida 

al curs 

Valorar que entre el 

85% i el )5% 

d’alumnat la 

avalua com exitosa. 

 

4.2 - Àmbit de relació i cohesió social 

6 

 
ESTRATÈGIA: Compartir, rendibilitzar   i cooperar en el treball d’aula i en l’intercanvi de coneixements entre els membres del 
claustre i amb el claustre de ZER   
 
 
  

ACCIÓ, ESTRATÈGIA 
 
RESPONSABLES I 
RECURSOS 

 
TEMPORALITZACIÓ 

 
AVALUACIÓ 

 
INDICADORS DE 
RESULTATS 

6.1 

Dedicar un temps dins 

l’horari no lectiu de 

permanència al centre 

per a l’ intercanvi 

d’experiències. I 

coordinacions de cicle 

Tot el claustre. 

Comissions. 

Mitjans informàtics i 

físics de l’escola. 

 

Al llarg del curs    Document 

d’acords presos  

entre els mestres 

Aconseguir fer una 

reunió al mes 

À
M
BI
T 
 D
E 
C
O
RD
IN
A
C
IÓ
 I 
PA

RT
IC
IP
A
C
IÓ
 D
E 
C
LA
U
TR
E 

 

6.2 

Formació per conèixer 

com es treballa a les 

escoles rurals 

Equip directiu  de ZER i 

d’escola. 

PFZ. 

En el moment que el 

Departament ens el 

concedeixi. 

Aplicació del 

dia a dia. 

 

Realitzar un 

assessorament/curs 

per al curs 2015-16 
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7 

 
OBJECTIU: Crear sentiment de pertinença a l’escola i a la ZER  de tots els membres que la formen: Docent, no docent i famílies. 
 
 
  

ACCIÓ, ESTRATÈGIA 
 
RESPONSABLES I 
RECURSOS 

 
TEMPORALITZACIÓ 

 
AVALUACIÓ 

 
INDICADORS DE RESULTATS 

 

7.1 

 

Realitzar  pla d’acollida a 

les famílies 

Equip directiu  Inici de curs 

escolar 

Enquesta sobre el 

grau de satisfacció 

i de sentiment de 

pertinença a la 

ZER. 

Pla d’acollida 

7.2 

 

Informar  a les famílies del 

les activitats del centre  

Equip directiu Tot el curs Acta de la 

cadascuna de les 

reunions realitzades 

Reunions d’AMPA. 1cada 

trimestre. 

Aconseguir el 100% de les 

reunions programades 

À
M
BI
T 
 D
E 
RE
LA
C
IÓ
 I 
C
O
H
ES
IÓ
 S
O
C
IA
L 

 

7.3 

 

Realitzar activitats que 

impliquin tota la comunitat 

educativa 

 

Equip directiu  Tot el curs escolar comptabilitzant el 

% de pares 

implicats a les 

activitats 

Aconseguir entre el 40 i 50% de 

pares implicats en dues activitats 

programades 

  

7.4 

 

Dinamitzar el bloc de ZER i 

escola 

Claustre de ZER i 

d’escola 

Tot el curs escolar valoració a la 

memòria anual 

Comptar les visites als blocs 

 
 
7-.AVALUACIÓ 
 

L’avaluació constitueix una pràctica imprescindible en qualsevol 

activitat planificada, ja que és la fase que ofereix informació contínua 

sobre el grau de compliment dels objectius i dels resultats assolits. 

En l’avaluació es tindrà en compte  el desenvolupament  i l’aplicació 

del projecte educatiu de ZER 

Hem de partir del concepte que l’avaluació ben feta ens portarà en 

molts casos modificar o reformar l’objecte, portant implícita la idea de 

millora. 
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Els indicadors de resultats concretats en l’apartat Línies d’actuació són 

els principals referents per a l’avaluació. 

Val a dir que aquest document està pensat per ser un document viu així 

que els objectius proposats estan pensats per assolir-los  en 4 cursos 

escolars. Tot hi que durant aquest 4 anys es poden modificar o ampliar 

en qualsevol moment. 

 
8- CLOENDA 
 
Com a cloenda cal remarcar que és un projecte obert a aportacions 

que puguin sorgir en el procés de reflexió col�lectiva, o en la seva 

posada en pràctica.  

Com equip sabem que no estem en possessió de cap veritat absoluta i 

creiem fermament que la tasca de l’escola l’hem de fer entre tots i 

totes, per això a l’hora d’elaborar aquest projecte de direcció s’ha 

intentat incorporar tot allò que durant els darrers anys s’ha detectat; 

suggeriments de mestres, mares i pares, personal no docent, 

professionals externs i alumnes, i que era factible materialitzar, segons els  

mitjans de què disposa el centre els principals referents per a 

l’avaluació. 

 


