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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1 Marc legal 
 
La Llei d’Educació de Catalunya (LEC) estableix en el DECRET 155/2010 que els candidats a la 

direcció del centre han de presentar, en formalitzar la candidatura, un Projecte de Direcció. 

Aquest Projecte de Direcció haurà d’ordenar el desplegament i l’aplicació del Projecte 

Educatiu per al període que dura el mandat i concretar l’estructura organitzativa del centre.  

També senyala que haurà d’incloure els indicadors necessaris per a avaluar l’exercici de la 

direcció. 

El Projecte de Direcció és doncs una eina de planificació a mig termini, en concret per als 

quatre cursos del mandat del director o directora. Aquesta planificació comporta: analitzar i 

conèixer la realitat actual del centre escolar, del seu context i dels resultats obtinguts en els 

darrers anys, així com precisar els objectius que es volen aconseguir i seleccionar les 

estratègies d’actuació per assolir-los. Per últim, caldrà definir el sistema d’avaluació per tal 

d’obtenir dades i informació objectiva i fiable que permeti introduir-hi factors correctors en 

el decurs de l’acció, concretar els nivell d’assoliment dels objectius fixats i fer difusió 

d’aquests resultats. 

Per tal que aquesta planificació tingui èxit, el Projecte de Direcció haurà de vetllar per  

aconseguir un lideratge distribuït, unes bones relacions interpersonals amb els diferents 

agents responsables del fet educatiu i liderar les diverses dinàmiques que es generen en els 

grups humans. 

1.2 Breu recorregut històric del centre 

 

L’Escola  es va inaugurar a  l’any 1986. Els alumnes procedien de dos centres: de l’actual 

escola Massallera i del Parvulari situat a l’antiga fàbrica de Can Massalleres que va 

desaparèixer amb la inauguració de la nova escola. 

LEC Decret 
155/2010 

Projecte de  
Direcció 

Lideratge 
distribuït i 
participació 

Inauguració 
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Quan va començar a funcionar hi havia alumnes des de P-4 fins a vuitè. (El parvulari i l’EGB 

de 6 a 14 anys). No hi havia encara alumnes de P-3 i els alumnes de parvulari de P-4 i P-5 

estaven a l’edifici del parvulari actual. 

En els més de 30 anys de funcionament, sempre ha destacat per la seva línia i nivell 

pedagògic.  

 Al llarg dels anys, s’ha implicat en diferents projectes pedagògics per la millora dels 

resultats acadèmics i el professorat de l’escola s’ha format, durant aquest temps, per tal de 

desenvolupar cada vegada millorar la seva feina. 

En definitiva, al llarg dels anys, els mestres de la nostra escola estem convençuts que totes 

les estratègies metodològiques adreçades a incentivar el protagonisme dels nens i les 

nenes són la millor manera de motivar-los i fer-los partícips del seu aprenentatge i aquest és 

el camí que volem seguir per arribar a ser l’escola de tothom amb un projecte per a cadascú. 

 

1.3 Presentació i motivació 

Al finalitzar el curs 2016-2017, l’actual directora, després de cinc anys al càrrec, decideix 

dimitir del seu càrrec com a directora i marxar de l’escola per motius personals. Això 

m’impulsa, per la meva trajectòria a l’escola, per la meva presència a l’equip directiu, pel 

suport rebut de diferents membres de la comunitat educativa i per la il·lusió de donar 

continuïtat a la feina feta fins ara i seguir millorant la nostra escola, a presentar-me com a 

proposta per exercir la direcció del meu centre. Després d’aquest curs com a director 

extraordinari, ara decideixo presentar candidatura amb aquest projecte de Direcció.  

La meva motivació i les ganes de construir espais d’aprenentatge compartits i ponts entre 

la comunitat educativa és el punt de partida del projecte que ara us presento . Així, que una 

de les característiques que vull contagiar al meu equip humà són  les ganes de fer i la 

necessitat  que entre tots podem millorar la nostra escola. Tots hem de sumar esforços per 

anar construint cada vegada un Tàpies millor. 

Pedagogia 

Per què em 
presento? 

Motivació 
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Porto 15 anys exercint de mestre, deu en aquesta escola. En els darrers 4 anys he format 

part de l’equip directiu com a secretari, càrrec vaig ocupar també des del curs 2008 al 2011. 

He estat 2 cursos com a tutor i 1 com a coordinador de cicle.  

Les dues persones que proposo, com a Cap d’Estudis i Secretària, també porten molts anys 

a l’Escola. La Cap d’Estudis ha format part de l’anterior equip directiu i ha participat dels 

diferents projectes durant aquests anys. La Secretària, és una persona amb rigor 

organitzatiu i capacitats per desenvolupar el càrrec amb excel·lència. 

Així, tots tres compartim criteris pedagògics, som persones que ens agrada la feina ben feta 

i ens complementem a nivell organitzatiu. Creiem en la nostra escola i ens l’estimem i volem 

dedicar-li tot  el temps que mereix sense esperar res a canvi, volem liderar aquest centre 

millorant els processos de planificació, millorant el rendiment dels nostres alumnes amb el 

consens de les nostres famílies i del nostre claustre. 

En aquest document volem fer-vos arribar el tipus de direcció que volem exercir i la idea de 

centre que pretenem aconseguir. Els principis en què se sustentarà contemplen un 

lideratge distribuït, el manteniment de la qualitat del servei educatiu que oferta l’escola, el 

foment de la participació de la comunitat escolar en el centre i, tot això, en un marc de 

convivència adequat, que permeti treballar, educar en el respecte i la tolerància i millori les 

relacions entre tota la Comunitat Educativa. 

Cal dir que, inspirat en els valors democràtics del nostre Projecte Educatiu, aquest projecte  

s’ha dissenyat amb el recolzament i la participació de: les dues persones que proposo com a 

Cap d’Estudis i Secretària, de l’actual claustre de mestres, així com, amb la col·laboració de 

la resta de la Comunitat Educativa: famílies, alumnat, AFA, PAS i Consell Escolar. 

 

 

 

 

L’equip 

Principis del 
PdD 

Projecte 
participatiu 
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2. DIAGNOSI ACTUALITZADA DEL CENTRE 
 

2.1 El context extern 

L’Escola Antoni Tàpies està situada al terme municipal de Sant Boi de Llobregat, població amb 

82.000 habitants, concretament al barri centre-vinyets. L’edifici no disposa de barreres 

arquitectòniques per la qual cosa està catalogat dins el poble com  a escola preferent per 

acollir alumnat amb dificultats motrius. 

El barri centre vinyets té 3 escoles públiques més i 2 de concertades, fet que agreuja la 

competitivitat a l’hora d’escollir escola com a primera opció juntament amb la davallada de 

natalitat al municipi. 

 

El nivell sociocultural i econòmic del barri i el seu entorn és divers, doncs tenim tant 

famílies acomodades, com famílies amb dificultats per assumir els pagaments de materials, 

sortides i activitats varies del centre, o famílies amb problemes econòmics que pateixen 

d’una manca d’ingressos regulars amb dictàmens SCD o en procés. 

Aquesta diversitat queda reflectida en el nivell inicial o punt de partida de l’alumnat. Estem 

treballant amb les famílies per augmentar el vincle família-escola que ens permetrà l’èxit de 

tota la comunitat educativa. 

Fa dos cursos es van renovar i ampliar els representats i col·laboradors de l’AFA, fet que ha 

incrementat la participació de les famílies i el nombre de famílies associades, tal i com 

podem comprovar al SIC, amb una mitjana del 84% de famílies associades a l’AFA envers del 

82,2% de la mitjana de Catalunya. 

Trobem una inquietud per part de les famílies en poder participar en més activitats del 

centre. A aquest sector de famílies,  l’equip directiu volem aprofitar-les perquè any rere any 

vagi incrementant-se aquesta relació, implicant-les més en el dia a dia del centre. A hores 

d’ara ja s’han engegat activitats d'interrelació famílies – alumnat on les famílies que fan 

l’activitat de formació de català per a adults entren a les aules a compartir activitats 

Ubicació 

Les famílies 

Participació 
famílies. 
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d’Ensenyament Aprenentatge amb l’alumnat, famílies expertes que fan exposicions a les 

aules, famílies que col·laboren amb el projecte de centre assistint a exposicions dels seus 

fills/es i famílies que comparteixen amb els alumnes  sortides i  festes escolars. 

2.2 El context intern 

L’equip de mestres és un dels factors fonamentals per aconseguir una escola de qualitat, en 

la qual els nens i nenes tinguin la possibilitat de desenvolupar-se. En el nostre centre, sens 

dubte, aquest equip és una de les seves principals fortaleses. La  plantilla és força estable, 

gairebé el 75% de la plantilla és definitiva, i està formada per mestres que creuen en un 

projecte comú de centre, il·lusionats per la feina i, sobretot, amb un alt grau de 

professionalitat. Aquest punt és, evidentment, una avantatge però alhora un repte, el repte 

de consolidar un equip motivat i amb ganes de millorar contínuament. Pel que fa a la 

mobilitat del professorat (9,74%) cal dir que se situa per sota de la mitjana de la resta de 

Catalunya, sobre el 12,28%.  

Quant a la diversitat significativa, i tal i com s’extreu del Sistema d’Indicadors del Centre, 

l’índex d’alumnat amb necessitats educatives especials o específiques és del 2,37% en el 

primer cas i del 1,00% en el segon. Tenint en compte que la mitjana a la resta de centres de 

Catalunya se situa al voltant del 2,36%, en el cas d’alumnat amb necessitats educatives 

especials, i del 5,48%, en el cas d’alumnat amb necessitats educatives específiques, es pot 

considerar que en alumnes amb  necessitats educatives especials estem en els mateixos valors 

que la mitjana de Catalunya però quant a alumnes amb necessitats educatives específiques els 

nostres valors són molt menors. 

Quant a l’índex d’alumnat estranger que s’incorpora al sistema educatiu (menys de dos 

anys) tenim un índex de 1,45% que contrasta amb el 2,61% de la mitjana de Catalunya. Aquest 

valor ha augmentat l’any passat per la incorporació d’alumnes provinents de la Xina. 

Equip de 
mestres 

L’alumnat: 
diversitat 
significativa 

L’alumnat 
nouvingut 
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Pel que fa a  la nacionalitat estrangera, es manté en els mateixos nivells que els anys 

anteriors, representa 11,06% de l’alumnat del centre, quan a la resta de Catalunya se situa 

sobre el 12,06%.  

La mobilitat de l’alumnat és baixa, no ha superat mai el 3% en els últims quatre anys, situant-

se la mitjana de la resta de centres de Catalunya sobre el 4,55%. 

L’índex d’absentisme escolar de l’alumnat és pràcticament nul i el del professorat se situa 

molt per sota de la mitjana dels centres de Catalunya. És de un 0,82% en front del 1,35% de 

Catalunya. 

L’índex de la demanda d’escolarització de l’Escola també és un punt fort de la nostra escola 

i volem continuar en la mateixa línia (1,18%) envers el 0,91% de la mitjana de Catalunya. 

 

2.3 Anàlisi dels Resultats Acadèmics. 

L’evolució dels resultats acadèmics dels alumnes s’estudia a través d’una sèrie de proves i 

instruments elaborats per la pròpia escola o pel Departament d’Ensenyament. Aquests 

instruments són: l’avaluació interna del centre, les proves de Competències Bàsiques 

d’Avaluació de l’Educació Primària elaborades pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema 

Educatiu que realitza l’alumnat de sisè i les proves d’Avaluació Diagnòstica que realitza 

l’alumnat de tercer, elaborades també pel Consell Superior d’Avaluació. Els resultats 

d’aquestes avaluacions i la comparativa amb centres de la mateixa complexitat que el 

nostre (Tipologia B) o amb la resta de centres de Catalunya, queden recollits en el sistema 

SIC (Sistema d’Indicadors de Centre). 

Per tal d’analitzar d’una manera més global i acurada els resultats de les proves abans 

esmentades, hem tingut en compte la mitjana dels quatre últims cursos escolars. 

2.3.1 Avaluació Interna 

A la següent taula, es recull l’índex de superació de diferents àrees i cicles d’Educació 

Primària de l’alumnat del centre en els últims quatre anys. A més, s’ha calculat la mitjana de 

superació d’aquestes àrees durant aquests quatre anys i, de igual forma, la mitjana de 

Mobilitat 
alumnat 

Absentisme 

Demanda P3 

Avaluació 
interna 

Nacionalitat 
estrangera 
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superació de les àrees dels centres de Catalunya de la mateixa tipologia i complexitat que el 

nostre. 

Aquestes dades són de l’avaluació interna de l’escola, consensuades a les juntes 

d’avaluació, recollides a les actes i contrastades amb el Sistema de Indicadors de la 

Inspecció Educativa. 

INDEX DE SUPERACIÓ DE LES ÀREES (2012-2016) 

% 
Llengua 
Catalana 

Llengua 
castellana 

Llengua 
estrangera 

Matemàtiques Coneixement del 
medi natural* 

Coneixement del 
medi social* 

Mitjana de 
l’Escola 

Antoni Tàpies 

Mitjana de 
Catalunya 

Tàpies MC Tàpies MC Tàpies MC Tàpies MC Tàpies MC Tàpies MC 

Cicle 
Inicial 

91,5 93,0 96 95,9 90,06 95,9 96,03 94,76 100 97,95 100 97,95 95,59 95,91 

Cicle 

Mitjà 
91,8 92,19 95,38 94,11 89,33 92,65 91,35 91,93 90 95,62 90 95,62 91,31 93,62 

Cicle 
Superior 

88,9 90,58 90,99 91,75 83,15 88,82 86,33 88,95 91,8 94,32 75,5 92,78 86,11 91,2 

 

Analitzant les dades recollides en la taula anterior es poden extreure diferents conclusions. 

La primera és que pensem que cal revisar i, potser, tornar a definir els criteris d’avaluació 

del centre per tal que siguin els mateixos en cadascun dels cicles i garantir l’adequació dels 

resultats de superació d’àrees. 

La segona, és que hem de tenir en compte que hi ha  un  valor (curs 2015-2016)  que altera la 

mitjana del nostre centre fent-la baixar a nivells per sota de la mitjana de Catalunya. 

 

2.3.2 Avaluació Externa 

2.3.2.1 Proves de Competències Bàsiques de 6è 

Tot seguit es presenten els resultats de les proves que realitza l’alumnat de sisè en acabar el 

Cicle Superior organitzades pel Departament d’Ensenyament. Ofereixen el següent nivell de 

superació per part de l’alumnat de l’escola en relació a la mitjana de centres de la mateixa 

tipologia (B) de Catalunya: 

 

 

 

Conclusions 
avaluació 
interna 

Avaluació 
Externa 
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INDEX DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES PER ÀREES (2012-2016) 

% 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Mitjana de 
l’Escola Antoni 

Tàpies 

Mitjana de 
Catalunya 

Tàpies MC Tàpies MC Tàpies MC Tàpies MC 

Ll. Catalana 90,2 86,24 79 87,0 93,33 86,33 72,73 87,41 83,81 86,74 

Ll. Castellana 85,7 86,48 88,6 86,61 91,3 86,44 70,45 87,65 84,01 86,79 

Ll. Anglesa 88,1 81,92 86,3 85,36 97,8 84,04 65,91 84,81 84,52 84,03 

Matemàtiques 83,8 86,00 88,4 87,09 100 86,75 86,36 87,22 89,64 86,76 

 

Analitzant les dades recollides en la taula anterior podem destacar que:  

Podem constatar que s’ha de fer un treball intensiu per tal de millorar les llengües en la 

nostra escola. Així, a les conclusions de la diagnosi formularem objectius que tinguin en 

compte aquestes dades. 

Sobre la llengua anglesa podem dir que estem en els mateixos valors que la mitjana dels 

centres de la nostra tipologia i a matemàtiques els valors són molt òptims destacant el 100% 

en el curs 2014-2015. 

Hi ha un valor ( 2015-2016) que altera la mitjana del nostre centre fent-la baixar a nivells per 

sota de la mitjana de Catalunya en les tres llengües. 

I he de referir-me obligatòriament als resultats del curs 2016-2017 de les proves externes ja 

que es demostra que es torna a la dinàmica anterior al curs 2015-2016 amb uns resultats 

molt satisfactoris a anglès i matemàtiques i un índex de millora a castellà i català que a 

continuació us presento. 

 

INDEX DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES PER ÀREES (2016-2017) 

% 2016-2017 
T MC 

Ll. Catalana 85,1 86,40 

Ll. Castellana 82,9 85,80 

Ll. Anglesa 89,40 85,90 

Matemàtiques 93,60 72,90 

 
 
 
 

Conclusions 
CB 6è 
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2.3.2.2 Proves d’Avaluació Diagnòstica de 3r 

A continuació es detallen els resultats de les proves realitzades  per l’alumnat de tercer de 

Primària per avaluar el grau de Competències Bàsiques amb les que acaben el Cicle Inicial. 

En els darrers dos cursos aquestes proves ofereixen el següent nivell de superació per part 

de l’alumnat de l’escola: 

INDEX DE PROVES DIAGNÒSTIQUES PER ÀREES (2012-2016) 

% 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Mitjana de 
l’Escola Antoni 

Tàpies 

Mitjana de 
Catalunya 

T MC T MC T MC T MC 

Ll. Catalana     78,72 73,54 62 78,49 70,36 76,01 

Ll. Castellana     43,75 74,27 68 77,99 55,87 76,13 

Matemàtiques     79,17 74,89 60 77,65 69,58 76,27 

 
 
L’anàlisi de les proves diagnòstiques manifesta dades molt irregulars, valors molt baixos a 

llengua castellana curs 2014-2015 i a tot el curs 2015-2016, fet que ens porta a triangular 

aquests resultats amb les proves d’avaluació interna de superació d’àrees del  curs  anterior 

per a veure si aquesta tendència es reafirma o pel contrari es contradiu. Els valors 

d’avaluació interna d’aquesta promoció durant el curs anterior són: 

INDEX DE CONTRAST AMB PROVES DIAGNÒSTIQUES (2014-2016) 

% 
2014-2015 2015-2016 Mitjana de 

l’Escola 
Antoni 
Tàpies 

Mitjana de 
Catalunya 

Tàpies MC AVI (13-14) Tàpies MC AVI (14-15) 

Ll. Catalana 78,72 73,54 88 62 78,49 84,31 70,36 76,01 

Ll. Castellana 43,75 74,27 96 68 77,99 90,2 55,87 76,13 

Matemàtiques 79,17 74,89 96 60 77,65 88,2 69,58 76,27 

 
Per tant, aquests valors ens porten a reflexionar sobre el rigor de com poden haver estat 

passades les proves o una altre cop a pensar si els criteris d’avaluació que utilitzem per la 

superació de les àrees estan en la mateixa línia que els altres centres de la mateixa 

tipologia. A més, farem una reflexió sobre el tipus d’ensenyament-aprenentatge que s’està 

produint al Cicle Inicial (metodologies competencials). 

 

Proves 
Avaluació 
Diagnòstica 
de 3r 

Conclusions 
Proves 
diagnòstiques 
de 3r 
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INDEX  PROVES DIAGNÒSTIQUES (2016-2017) 

% 2016-2017 
Tàpies MC 

Ll. Catalana 84,62  

Ll. Castellana 84,62  

Matemàtiques 88,46%  
 

Analitzant aquests resultats, es pot veure que els resultats són molt més elevats que els 

dels dos últims cursos i estan més en la línia de la mitjana de Catalunya. 

2.3.2.3 Resultats AVAC 

A continuació, es detallen els aspectes més importants de l’informe Annex 2bis- AVAC del 

nostre centre envers el curs 2015-16. 

Es destaca que s’ha avançat en l’anàlisi dels resultats dels alumnes, tant interns com externs 

i s’han dedicat sessions de claustre per analitzar els resultats educatius. 

S’ha avançat en les actuacions i en els indicadors dels objectius. I es constata els baixos 

resultats del curs 2015-2016 en les proves d’avaluació diagnòstica de 3r i de competències 

bàsiques de 6è. Es veu també una discrepància important entre les avaluacions interna i 

externa. 

L’anàlisi de l’informe de l’AVAC ens orienta a avançar en la implementació de metodologies 

competencials, revisar els criteris d’avaluació emprats en el cicle superior i metodologies 

utilitzades, incorporar en la memòria anual anàlisi de resultats, definir objectius per àrees o 

blocs amb major marge de millora i avançar en la concreció dels indicadors de procés que es 

proposen per avaluar les actuacions. 

 

2.3.3 Visió actual dels  membres de la comunitat educativa. 

Dins el marc de l’elaboració del Projecte de Direcció hem obert un procés d’avaluació 

(diagnosi) i recull de propostes. Aquesta valoració pretén recollir el grau de satisfacció de 

tots els estaments de la Comunitat Educativa a partir de diferents enquestes. D’aquesta 

AVAC 

Grau de 
satisfacció 
Comunitat 
Educativa 

Conclusions 
AVAC 
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manera hem pogut constatar quina és la visió que tenen de la nostra escola i quines són les 

propostes de millora que suggereixen en els diferents àmbits de la vida escolar. 

2.3.3.1 Sector mestres: anàlisi DAFO. 

Per tal de conèixer l’opinió del claustre de mestres sobre la situació actual del centre, s’ha 

procedit a realitzar un qüestionari de planificació estratègica DAFO. Aquest anàlisi pretén 

identificar les amenaces i oportunitats que incideixen a l’escola des de l’exterior, les pròpies 

fortaleses i debilitats, i quines possibilitats d’actuació se’n deriven una vegada fet l’estudi. 

En aquest DAFO ha participat el 80% del professorat. 

F Fortaleses 
 

- Implicació equip de mestres. 
- Atenció de tot l’alumnat. 
- Implicació en els canvis pedagògics. 
- PDI a totes les aules. 
- 27 tablets per fer cerques internet. 
- Patis amplis i separats per cicles. 
- Menjador amb cuina pròpia.  
- El nostre entorn proper (parc, biblioteca, 

institut,  piscina,...) 

D Debilitats 
 

- Manca de gimnàs. 
- Manca de sala de mestres. 
- Mobiliari antic. 
- Separació del centre en dos 

edificis. 
- A nivell burocràtic hi ha massa 

canvis seguits, manca consolidar 
aspectes. 

- Manca de temps per la reflexió 
conjunta. 

O Oportunitats 
 

- La col·laboració de les famílies a l’Escola 
- Activitats i sortides ofertades per l’Ajuntament. 
- Aprofitament de diferents espais escolars. 
- Avançar com a comunitat educativa. 
- Fer inversió per a la creació de materials. 

A Amenaces 
 

- Massa canvis a nivell extern 
(currículum, política, maneres de 
fer...) 

- Manquen proteccions de seguretat 
al pati. 

 
D’aquesta DAFO es destaca com a fortalesa la gran implicació de l’equip de mestres en el 

projecte educatiu, els serveis de l’entorn proper i l’equipament tecnològic com a trets més 

importants. Com a oportunitats tenim les activitats i sortides ofertades per l’Ajuntament i la 

necessitat de poder aprofitar el recurs de les famílies per a que col·laborin en les tasques 

docents. Com a debilitats i amenaces, es menciona la manca de gimnàs, sala de mestres i els 

canvis continus a nivell burocràtic. Així, aquests aspectes seran aprofitats en la confecció 

dels objectius. 

DAFO:  
mestres 
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2.3.3.2  Sector famílies: Enquesta de Valoració. 

L’Escola ha passat una enquesta a les famílies, la qual hem aprofitat per extreure 

conclusions sobre el seu grau de satisfacció amb el centre, la seva visió del fet educatiu i 

sobre les relacions família-escola. L’enquesta es va passar al maig del 2017 i la va respondre 

el 40% de les famílies. Les conclusions a les que hem arribat són: 

En general les famílies opinen que a l’escola se senten atesos molt bé per l’equip de mestres 

i per l’Equip Directiu. També, destaquen la seva satisfacció envers les reunions escolars amb 

el tutor i generals de curs, la línia metodològica de l’Escola i  sobretot valoren molt 

positivament participar en les activitats pedagògiques, sortides i festes dels seus fills, fet 

que pensem potenciar amb un objectiu del nostre Projecte de Direcció.  

D’altra banda,  manifesten que els hi agradaria disposar de més colònies escolars i de festa 

de carnestoltes. 

2.3.3.3  Sector alumnat: Qüestionari 

Hem elaborat un qüestionari per conèixer el grau de satisfacció de l’alumnat amb l’escola. El 

qüestionari l’ha respost el 100% de l’alumnat de sisè primària. 

Les conclusions extretes són les següents: 

La gran majoria dels alumnes venen molt contents a l’escola i estan bastant satisfets amb el 

que aprenen i la manera de treballar. La majoria troben proper al professorat (tutors, 

tutores i especialistes) i valoren el fet de poder parlar i demanar ajut quan ho necessiten. Un 

98% dels alumnes té una bona relació amb els seus companys i companyes. Manifesten que 

disposen de bastant material  per realitzar totes les activitats i que els espais escolars són 

millorables, i en aquests aspecte hi ha una demanda bastant generalitzada: un gimnàs, la 

millora dels lavabos, i espais d’esbarjo millor condicionats. 

Respecte al menjador escolar estan bastant contents amb el servei. 

2.4 Conclusions i orientacions per la definició d’objectius. 

A partir de l’anàlisi del context (intern i extern), dels diferents àmbits que conformen el 

plantejament institucional del centre, i dels resultats acadèmics (avaluacions internes i 

Enquesta a 
les famílies 

Conclusions: 
Enquesta a 
les famílies 

Qüestionari 
alumnat 6è 

Conclusions 
Qüestionari 
alumnat 6è 
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externes) del nostre alumnat, AVAC, DAFO i diferents enquestes a pares i alumnes,  

identifiquem les següents necessitats que ens han orientat a la definició dels objectius 

d’aquest projecte de direcció:  

 Cal seguir treballant per millorar la competència lingüística de tot l’alumnat en 

llengua catalana i llengua castellana, sistematitzant principalment estratègies de 

comprensió lectora i expressió escrita.  

 Cal mantenir els bons resultats de l’alumnat en la competència matemàtica. 

 Cal mantenir i a ser possible millorar els resultats de l’alumnat en competència 

anglesa. 

 Cal revisar els criteris d’avaluació del centre i cercar estratègies metodològiques que 

possibilitin la millora dels resultats de l’alumnat en les competències.  

 Cal treballar per la millora de l’atenció a la diversitat utilitzant metodologies que 

afavoreixen la inclusió del nostre alumnat. 

 Cal aprofitar la formació d’ambients i  de Xarxa de Competències Bàsiques per 

introduir innovacions metodològiques que fomentin l’èxit escolar i personal dels 

nostres alumnes. 

 Cal incrementar l’ús de les TAC en el desenvolupament de les diferents àrees 

curriculars.  

 Cal seguir treballant en la participació i compromís de les famílies en la vida de 
l’escola. 

A més a més, som conscients que cal confeccionar algun document normatiu del centre: 

el projecte de convivència.  

 
3. EL PLANTEJAMENT DE L’ATENCIÓ EDUCATIVA A L’ALUMNAT EN 

EL MARC D’UN SISTEMA INCLUSIU. 

 

Com defineixen P. Pujolàs i J. R. Lago (2006): Una escola inclusiva és aquella en la qual 

poden aprendre junts alumnes diferents, una escola que no exclou ningú, perquè no hi ha 
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diferents categories d’estudiants, només hi ha una sola categoria d’alumnes, sense cap 

mena d’adjectius, que —evidentment— són diferents.  

Així, el nostre centre, segons queda recollit en el Pla d’Atenció a la Diversitat(2016), 

planifica les mesures i els suports educatius a partir de l’observació del progrés dels 

alumnes i de les seves necessitats, a fi de donar a cadascú la intensitat de suport adequada 

per millorar-ne el nivell competencial. 

Mesures i suports  universals 

Les mesures i els suports universals són els que s’adrecen a tots els alumnes, han de 

permetre flexibilitzar el context d’aprenentatge, proporcionar als alumnes estratègies per 

minimitzar les barreres de l’entorn, i garantir la convivència i el compromís de tota la comu-

nitat educativa. 

Quant al nostre centre destaquem: l’estructura flexible del centre, el desenvolupament de 

l’orientació inclusiva, el Pla d’atenció a la diversitat, la composició heterogènia de l’alumnat. 

Quant a l’atenció a la diversitat en l’aula destaquem: l’aprenentatge cooperatiu, la resolució 

participativa dels conflictes, les mesures facilitadores de l’atenció a la diversitat a l’aula amb 

una orientació inclusiva (la docència compartida, la tutoria entre iguals, els suports tecno-

lògics, el treball per racons EI i els tallers internivells i el treball en petits grups dins l’aula...). 

 

Mesures i suports addicionals 

Les mesures i els suports addicionals permeten ajustar la resposta educativa de forma 

flexible, preventiva i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del 

procés d’aprenentatge que poden comprometre l’avenç personal i escolar d’alguns 

alumnes. 

La concreció de les mesures i els suports queda  recollida en els nostres documents del 

centre, en les programacions d’aula i, si escau, en els plans individualitzats (PI). 
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Entre les mesures i els suports addicionals destaquem: 

 El suport escolar personalitzat (SEP)  

Aquest suport, desenvolupat en l’Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar (2012-2018), 

pretén aconseguir que tots els alumnes desenvolupin al màxim els seus aprenentatges amb 

activitats addicionals, dins o fora de l’aula, segons escaigui, i dirigides a grups d’alumnes o a 

alumnes individuals que, en algunes àrees o en aspectes conductuals, puguin manifestar 

dificultats o talents específics. 

Així, a  la nostra Escola fem SEP fora d’horari escolar de 1r a 6è per a un grup reduït tres dies 

a la setmana i dins l’horari escolar per a alumnes individuals amb alguna dificultat puntual. 

Mesures i suports intensius 

Les mesures i els suports intensius són específics per als alumnes amb necessitats 

educatives especials, estan adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la resposta 

educativa de forma extensa, amb una freqüència re-gular i, normalment, sense límit 

temporal. 

L’aplicació de mesures i suports intensius comporta l’elaboració prèvia d’un pla de suport 

individualitzat (PI), en el qual s’han de concretar els objectius, els professionals implicats 

que s’han de coordinar, les adaptacions metodològiques i els indicadors de seguiment del 

progrés que permetin avaluar-ne l’eficàcia i fer-hi els reajustaments necessaris .         

Així, pensem que a l’Escola Antoni Tàpies  plantegem l’atenció educativa per a que tot 

l’alumnat amb les mesures adients pugui millorar el seu   nivell competencial, treballant 

intensament des de la Comissió CAD, en la formació de mestres i fent participar a tota la 

comunitat educativa en el desenvolupament .                                

              
4. OBJECTIUS A ASSOLIR EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC, VINCULATS A LA 

MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS 

Les conclusions anteriors parteixen del coneixement de la realitat fet a partir de la diagnosi 

global del centre, que ens ha permès identificar les necessitats i prioritats que defineixen els 
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següents objectius de millora del Projecte de Direcció (PdD) a assolir en els propers quatre 

cursos escolars. Aquests objectius concreten les intencions educatives i els objectius del 

Projecte Educatiu de Centre (PEC) a partir dels diferents àmbits d’actuació. En finalitzar el 

PdD ens ajudaran a poder fer una valoració dels resultats obtinguts. 

 PEC        Millorar els resultats educatius de l’alumnat 

Àmbit 
Pedagògic 

PdD   1. Millorar els resultats educatius de l’alumnat en les competències de 
llengua catalana i llengua castellana. 

2. Consolidar els resultats educatius de l’alumnat en la competència 
matemàtica. 

3. Mantenir i si es possible millorar els resultats educatius en la 
competència lingüística en llengua anglesa. 

4. Millorar els resultats educatius de l’alumnat en la competència 
d’aprendre a aprendre. 

PEC          Afavorir l’ús de les tecnològies d’informació i la comunicació 
PdD       5. Incrementar  l’ús de les TAC en el desenvolupament de les àrees. 
PEC Millorar la inclusió, la equitat i l’atenció a la diversitat del  nostre  

alumnat             
PdD 6. Millorar l’atenció a la diversitat utilitzant metodologies per afavorir la 

inclusió del nostre alumnat. 
 PEC          Millorar la cohesió social i la bona imatge del centre 
Àmbit 
Relacional 

PdD   
   

7. Millorar la participació de les famílies i el compromís de les famílies en 
la vida de l’Escola. 

 PEC             Revisar i actualitzar els documents normatius             
Àmbit 
Organitzatiu 
i de Govern 

PdD   8. Confeccionar i aprovar el Projecte de Convivència. 

 

4.1  Definició dels objectius, indicadors d’avaluació, estratègies d’actuació, activitats, 
responsables, recursos personals i materials. 

A continuació mostrem les graelles que hem elaborat per a cada objectiu, tenint en compte 

els diferents àmbits mencionats anteriorment i detallant els indicadors d’avaluació, les 

estratègies d’actuació, els responsables i els recursos personals i materials de cadascun 

d’ells. Hem fet també una planificació temporal de les activitats i les hem organitzat per 

trimestres al llarg dels quatre cursos escolars de vigència d’aquest projecte. Cal tenir en 

compte però, que a aquestes activitats ja programades, caldrà afegir totes aquelles 

modificacions i propostes de millora que vagin sorgint a les memòries anuals, per tal 

d’atendre les necessitats que vagin sorgint.                                                                          
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OBJECTIU 1. Millorar els resultats educatius de l’alumnat en les competències de llengua catalana i llengua 
castellana. 

Responsable Equip Directiu 
Coordinadors de cicle 
 

INDICADORS Valor 
inicial 

Valor 
final Curs 2018/2019 Curs 2019/2020 Curs 2020/2021 Curs 2021/2022 

-Índex global d’alumnat que supera la prova de Competències Bàsiques 
de 6è de primària de català. 

83,81% 88% 84,5% 85,5% 86,5% 88% 

-Índex global d’alumnat que supera la prova de Competències Bàsiques 
de 6è de primària de castellà 

84,01% 88% 85% 86% 87% 88% 

ESTRATÈGIES ACTIVITATS 1rT 2nT 3rT 1rT 2nT 3rT 1rT 2nT 3rT 1rT 2nT 3rT 

Anàlisi sistemàtica dels indicadors 
interns (resultats inicials i finals de 
cada curs) i externs (CB i AD) 

Revisió dels resultats i posada en comú als cicles.              
Enregistrament dels resultats de les avaluacions 
inicials de cada grup: comprensió lectora, expressió 
escrita i velocitat lectora.  

            

Revisió dels ítems on els alumnes presenten més 
dificultats.              

Detecció dels alumnes amb dificultats 
d’aprenentatge i aplicació mesures atenció 
diversitat..  

            

Treball sistemàtic orientat a 
l’adquisició de les competències 
bàsiques de l’alumnat.  

Treball sistemàtic de comprensió lectora per cicles.             
Treball sistemàtic d’expressió escrita per cicles.             
Realització del treball de l’ hàbit lector: apadrinament 
lector, 30 minuts de lectura, la maleta viatgera.             

Revisió dels criteris d’avaluació de 
les llengües de cada curs  

Realització de reunions verticals per revisar els 
criteris d’avaluació de les llengües de cada curs.              

Difusió dels criteris d’avaluació a alumnes, mestres i 
famílies.              

RECURSOS MATERIALS RECURSOS PERSONALS 
Resultats Avaluació Diagnòstica  
Resultats Competències Bàsiques  
 

Programacions       Resultats Finals de Curs  
Proves de mínims  
Curriculum 

 

Equip de mestres 
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OBJECTIU 2.Consolidar els resultats educatius de l’alumnat en la competència matemàtica Responsable Equip Directiu 
Coordinadors de Cicle 

INDICADORS Valor 
inicial 

Valor 
final Curs 2018/2019 Curs 2019/2020 Curs 2020/2021 Curs 2021/2022 

Índex global d’alumnat que supera la prova de Competències Bàsiques 
de 6è de primària de matemàtiques 

89,64% 90% 89,64% 90% 90% 90% 

ESTRATÈGIES ACTIVITATS 1rT 2nT 3rT 1rT 2nT 3rT 1rT 2nT 3rT 1rT 2nT 3rT 

Anàlisi sistemàtica dels indicadors 
interns (resultats inicials i finals de 
cada curs) i externs (CB i AD) 

Revisió dels resultats i posada en comú als cicles.              
Enregistrament dels resultats de les avaluacions 
inicials de cada grup              

Revisió dels ítems on els alumnes presenten més 
dificultats.              

Detecció dels alumnes amb dificultats 
d’aprenentatge i aplicació mesures atenció 
diversitat..  

            

Treball sistemàtic orientat a 
l’adquisició de les competències 
bàsiques de l’alumnat.  

Realització metòdica dels projectes pedagògics i 
estratègies didàctiques del centre: quinzet, càlcul 
mental, analític, escacs, scratch, geometria.  

            

Programació d’activitats competencials de 
numeració i càlcul, espai, mesura i representació 
gràfica de dades, i relacions i canvi.  

            

Revisió dels criteris d’avaluació de les 
matemàtiques de cada curs  

Realització de reunions verticals per revisar els 
criteris d’avaluació de les matemàtiques de cada 
curs.  

            

Difusió dels criteris d’avaluació a alumnes, mestres 
i famílies.              

RECURSOS MATERIALS RECURSOS PERSONALS 
Resultats Avaluació Diagnòstica  
Resultats Competències Bàsiques  
Currículum  

Programacions   Resultats Finals de Curs 
Proves de mínims  
 

 

Equip de mestres 
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OBJECTIU 3. Mantenir i a ser possible millorar els resultats educatius en la competència lingüística en llengua 
anglesa. 
 

Responsable Equip Directiu 
Especialistes d’anglès 
 

INDICADORS Valor 
inicial 

Valor 
final Curs 2018/2019 Curs 2019/2020 Curs 2020/2021 Curs 2021/2022 

Índex global d’alumnat que supera la prova de Competències Bàsiques 
de 6è de primària de llengua anglesa. 

84,52% 85% 84,52% 85% 85% 85% 

ESTRATÈGIES ACTIVITATS 1rT 2nT 3rT 1rT 2nT 3rT 1rT 2nT 3rT 1rT 2nT 3rT 

Ampliació de les hores d’exposició dels 
alumnes a la llengua anglesa.  
 

Ampliació progressiva de l’anglès a una àrea 
curricular a tota la primària: Educació física.             

Ampliació de l’anglès als tallers de plàstica i 
iniciació a Science             

Treball sistemàtic orientat a l’adquisició 
de les competències bàsiques de 
l’alumnat.  

Realització metòdica dels projectes pedagògics i 
estratègies didàctiques del centre: English Spring 
Festival. 

            

Programació d’activitats competencials de l’àrea 
d’anglès (eliminació progressiva del llibre de text)             

Revisió dels criteris d’avaluació de les 
llengua anglesa de cada curs  
 

Realització de reunions verticals per revisar els 
criteris d’avaluació de llengua anglesa.              

Difusió dels criteris d’avaluació a alumnes, mestres 
i famílies.             

RECURSOS MATERIALS RECURSOS PERSONALS 
Resultats Avaluació Diagnòstica  
Resultats Competències Bàsiques  
Resultats Finals de Curs 
Currículum  

Programacions  
Proves de mínims  
 

 

Equip de Mestres 
Mestres especialistes d’anglès 
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OBJECTIU 4. Millorar els resultats educatius de l’alumnat en la competència d’aprendre a aprendre. 
 

Responsable Cap d’Estudis 
 

INDICADORS Valor 
inicial 

Valor 
final Curs 2018/2019 Curs 

2019/2020 
Curs 2020/2021 Curs 2021/2022 

Índex global d’alumnat que millora la nota de Competència 
d’Aprendre a Aprendre a 2n,4t i 6è 

75% 83% 77% 79% 81% 83% 

ESTRATÈGIES ACTIVITATS 1rT 2nT 3r
T 

1r
T 

2nT 3rT 1rT 2nT 3rT 1rT 2nT 3rT 

Anàlisi sistemàtica dels indicadors 
interns: resultats inicials i finals de 
cada cicle 

Revisió dels resultats i posada en comú als 
cicles.              

Enregistrament dels resultats de les 
avaluacions finals de Competència Aprendre a 
Aprendre  

            

Treball sistemàtic orientat a 
l’adquisició de les competències 
bàsiques de l’alumnat.  

Treball per ambients a l’Educació Infantil             

Treball per projectes a l’Educació Infantil i 
Primària             

Programació d’activitats competencials de 
diferents àrees.             

Realització de formació orientada a la 
millora de la Competència d’aprendre 
a aprendre 
 

Realització de formació per ambients.             

Realització d’activitats del grup impulsor XCB 
per reflexionar sobre el treball en xarxa a 
portar a terme al centre: projectes, àmbits, 
treball cooperatiu, rúbriques, coavaluació ... 

            

RECURSOS MATERIALS RECURSOS PERSONALS 
Resultats Finals de Cicle 
Currículum  

Programacions  
 

 

Equip de Mestres, Equip Impulsor XCB 
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OBJECTIU 5. Incrementar  l’ús de les TAC en el desenvolupament de les àrees. 
 

Responsable Cap d’Estudis 
Coordinadora TAC 
 

INDICADORS Valor 
inicial 

Valor 
final Curs 2018/2019 Curs 

2019/2020 
Curs 2020/2021 Curs 2021/2022 

Índex dels recursos TAC en un percentatge superior al 20% de les 
activitats d’EA que es fan a l’escola 

5% 20% 10% 12% 15% 20% 

ESTRATÈGIES ACTIVITATS 1rT 2nT 
3r
T 

1r
T 

2nT 3rT 1rT 2nT 3rT 1rT 2nT 3rT 

Aplicació i seguiment del PLA TAC 
Revisió de l’ús de les TAC a les diferents àrees.             

Proposta d’incorporació de més recursos TAC a 
altres àrees.              

Augment dels equipaments 
tecnològics i els recursos TAC  

Valoració de necessitats d’ampliació de mes 
eines tecnològiques per desenvolupar més 
activitats TAC. 

            

Valoració de la quantia pressupostària 
destinada a més recursos TAC.             

Realització de formació orientada a la 
millorar de l’ús de les TAC a l’aula 

 

Realització de formació per Scratch             
Realització de formació de la Xarxa de 
Competències bàsiques per millorar els 
projectes. 

            

RECURSOS MATERIALS RECURSOS PERSONALS 
Currículum  
Programacions  
PLA TAC 
 

 

 

Equip de Mestres 
Coordinadora TAC 
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OBJECTIU 6. Millorar l’atenció a la diversitat utilitzant metodologies per afavorir la inclusió del nostre 
alumnat. 
 

Responsable Cap d’Estudis 
Mestra Ed. Especial 

INDICADORS Valor 
inicial 

Valor 
final Curs 2018/2019 

Curs 
2019/2020 

Curs 2020/2021 Curs 2021/2022 

Taxa d’alumnat amb PI amb mesures metodològiques en relació a 
l’Etapa 

25% 12% 25% 18% 12% 12% 

ESTRATÈGIES ACTIVITATS 1rT 2nT 3rT 
1r
T 2nT 3rT 1rT 2nT 3rT 1rT 2nT 3rT 

Aplicació i seguiment del Pla 
d’Atenció a la diversitat 

Revisió del Pla d’atenció a la diversitat per 
implementar noves metodologies a l’aula.             

Realització de la docència compartida per tal de 
millorar l’atenció a la diversitat              

Realització de SEP fora d’horari lectiu per 
afavorir l’atenció a la diversitat.             

Millora del treball de la Comissió CAD   

Treball sistemàtic de metodologies d’inclusió 
amb el claustre.             

Realització de 2 reunions al trimestre de la CAD 
per revisar metodologies inclusives a l’aula.             

Realització de formació orientada a la 
millorar de la inclusió 

Realització de formació de l’atenció a la 
diversitat.             

RECURSOS MATERIALS RECURSOS PERSONALS 
Currículum  
Programacions  
PLA d’Atenció a la diversitat 
 

 

 

Equip de Mestres 
Coordinadora TAC 
Comissió CAD 
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OBJECTIU 7. Millorar la participació de les famílies i el compromís de les famílies en la vida de l’Escola. Responsable Equip Directiu 

INDICADORS Valor 
inicial 

Valor 
final Curs 2018/2019 Curs 2019/2020 Curs 2020/2021 Curs 2021/2022 

Nombre de reunions anuals realitzades amb l’AFA.  4 9 4 6 7 9 

Nombre d’activitats anuals realitzades amb participació de famílies  25 40 28 32 35 40 

ESTRATÈGIES ACTIVITATS 1rT 2nT 
3r
T 

1r
T 2nT 3rT 1rT 2nT 3rT 1rT 2nT 3rT 

Potenciació d’un bon clima de 
relació amb les famílies. 

Realització d’almenys 1 reunió al mes amb 
la junta de l’AFA.  

            

Planificació d’accions que 
fomentin la participació de les 
famílies al centre.  

Organització activitats anuals amb 
projecció social: tallers de famílies, 
xerrades, formació a famílies... 

            

Organització d’activitats per a que les 
famílies entrin dins d’aula. 

            

Realització d’activitats com a Experts en...             

Projecció del centre a tota la 
comunitat educativa  

Presentació de la PGA a primera reunió  
AFA 

            

Participació amb Consell Infants de 
l’Ajuntament 

            

Potenciació del Consell Escolar del centre             
RECURSOS MATERIALS RECURSOS PERSONALS 

  Actes de reunions 
  

 

Equip de Mestres 
AFA 
Equip Directiu 
Ajuntament 
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OBJECTIU 8. Confeccionar i aprovar el Projecte de Convivència. 
 

Responsable Director 
 

INDICADORS Valor 
inicial 

Valor 
final Curs 2018/2019 Curs 

2019/2020 
Curs 2020/2021 Curs 2021/2022 

Projecte de Convivència finalitzat amb un consens de la Comunitat 
educativa superior al 80% 

0% 80% 0 80% 80% 80% 

ESTRATÈGIES ACTIVITATS 1rT 2nT 3r
T 

1r
T 

2nT 3rT 1rT 2nT 3rT 1rT 2nT 3rT 

Realització dels apartats del Projecte 
de Convivència 

Redacció de la proposta inicial d’actualització 
per part de l’Equip Directiu             

Revisió, actualització per part del Claustre.              

Promoure la participació de tota la 
Comunitat educativa 

Participació de tota la Comunitat Educativa en 
la revisió i actualització del Projecte de 
Convivència. 

            

Establiment de mecanismes de 
difusió a la Comunitat Educativa dels 
aspectes més rellevants del PC 

Posada a l’abast del document definitiu a la 
Comunitat educativa             

Publicació del projectes a la Pàgina web del 
centre             

RECURSOS MATERIALS RECURSOS PERSONALS 
 
 

 

 

Comunitat educativa 

 



Escola Antoni Tàpies                                                                                                                    Projecte de Direcció 

 
 

Període: 2018-2022           25 
 

5. CONCRECIONS ORGANITZATIVES 

L’organització del centre respon al lideratge distribuït i dóna molta importància a les 

diferents reunions i coordinacions:  

ORGANITZACIÓ PERIODICITAT 
Equip Directiu Reunions setmanals 
Claustre  Mínim una reunió/trimestre  
Consell Escolar  Mínim una reunió/trimestre  
Consell de Direcció Reunions quinzenals 
Reunions de Cicle  Reunions setmanals  
Reunions de Nivell  2 reunions setmanals  
Reunió Especialistes Reunions mensuals  
Comissió  TAC  Reunions setmanals  
Comissió d’Atenció a la Diversitat  Reunions setmanals  
Formació del professorat  Ambients  i Xarxa Competències Bàsiques  
 

Aquest curs 2017/2018 l’escola ha entrat a formar part del Grup de la Xarxa de Competències 

Bàsiques  amb un grup impulsor constituït per la cap d’estudis del centre i un  mestre del 

claustre , que desenvolupen una formació amb més del 50% del claustre. També hem iniciat la 

formació al centre del Treball per ambients, en la qual participen la totalitat dels mestres 

d’Infantil i algunes mestres de Cicle inicial i Mitjà. A més, hem iniciat visites  a altres escoles 

per tal de compartir maneres de fer i veure com desenvolupen els ambients en altres centres. 

En aquest apartat, ens adonem de la necessitat de cercar moments per a la reflexió i el debat 

pedagògic entre els docents. 

6. AVALUACIÓ DEL PROJECTE I ELS MECANISMES RETIMENT DE 

COMPTES ALS ÒRGANS DE CONTROL I PARTICIPACIÓ 

L’objecte de l’avaluació del sistema educatiu és descriure, analitzar, valorar i interpretar les 

polítiques, les institucions i les pràctiques educatives amb l’objectiu de mantenir-les, 

desenvolupar-les o modificar-les (art. 182.1 LEC). L’avaluació dels dos principals instruments de 

l’autonomia del centre educatiu, el PEC i el PdD, comporta la descripció, l’anàlisi i la valoració 

de tots els elements que els componen.  
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El Projecte de Direcció és un document viu, per tant, caldrà analitzar i comprendre les causes 

que determinen la major o menor satisfacció en la manera com es desenvolupa el projecte, 

identificar les possibles dificultats que poden impedir l’assoliment dels objectius, afavorir la 

presa de decisions sobre la seva continuïtat, modificacions, ampliació, etc i posar en valor 

aquelles fites aconseguides. Per a això comptem amb els indicadors, que són un element clau 

per valorar el grau d’assoliment dels objectius, per detectar àrees de millora, per comprendre 

la realitat més a fons, per prendre decisions amb seguretat i per retre comptes.  

Els indicadors que intervenen en el procés d’avaluació dels centres públics es concreten en la 

Programació General Anual, a partir dels indicadors que consten en el Projecte de Direcció, i 

d’acord amb els indicadors del Projecte Educatiu. El resultat d’aquesta avaluació es recull, 

finalment, en la Memòria Anual corresponent (art. 58.1 D_aut).  

Per tant, l’avaluació de la implementació d’aquest PdD i el seguiment dels resultats es 

concretaran a través dels indicadors de procés i els indicadors de progrés de les 

Programacions Generals Anuals i de les Memòries Anuals presentades cada curs al claustre i 

al consell escolar. La informació que ens oferiran aquests indicadors serà també analitzada, 

interpretada i valorada en les juntes trimestrals d’avaluació i en les reunions de coordinació 

del Consell de Direcció.  

A continuació mostrem una matriu amb els indicadors de progrés per a l’avaluació d’aquest 

PdD i per verificar-ne l’assoliment dels objectius proposats. Partim dels valors inicials 

obtinguts de la mitjana dels darrers quatre cursos (2012-2016) per arribar als valors finals 

proposats a l’acabament del mandat de quatre anys (2018-2022), tenint en compte els 

resultats de cada curs. En funció del percentatge final obtingut, els resultats seran 

considerats de la següent manera: 

FACTOR CRÍTIC  FACTOR MILLORABLE  FACTOR DE QUALITAT  
Resultats < 70 %  70 % < Resultats < 85 %  Resultats > 85 %  
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INDICADORS 
2012-2016 

Valor 
Inicial 

2018-2019 
Valor real 

2019-2020 
Valor real 

2020-2021 
Valor real 

2021-2022 
Valor real 

2018- 2022 
Valor Final 

PROGRÉS 
Ind. 
Millora 

DOCUMENTS I 
ANÀLISI I RETIMENT 
DE COMPTES 

Taxa d’alumnes que supera les àrees instrumentals al CI 95,59%     95% -0,59%  
- Sistema d'Indicadors de 

Centre (SIC)  

- Resultats Competèn-

cies Bàsiques (CB)  

- Resultats Avaluació 

Diagnòstica (AD)  

- Registre Proves 

Internes  

- Actes Juntes Avaluació  

- Memòria Anual (MA)  

-Actes de reunions 

amb AFA 

Actes Consell Direcció  

- Actes Consell Escolar  

- Memòria Anual (MA)  

Taxa d’alumnes que supera les àrees instrumentals al CM 91,31%     95% 3,69% 

Taxa d’alumnes que supera les àrees instrumentals al CS 86,11%     95% 8,89% 

Taxa d’alumnes que supera les AD de llengua catalana 70,36%     80% 9,64% 

Taxa d’alumnes que supera les AD de llengua castellana 55,87%     80% 24,33% 

Taxa d’alumnes que supera les AD de matemàtiques 69,58%     80% 10,42% 

Taxa d’alumnes que supera les CB de llengua catalana 83,81%     88% 4,19% 

Taxa d’alumnes que supera les CB de llengua castellana 84,01%     88% 3,99% 

Taxa d’alumnes que supera les CB de llengua anglesa 84,52%     85% 0,48% 

Taxa d’alumnes que supera les CB de matemàtiques 89,64%     90% 0,36% 

Taxa d’alumnes que millora la nota de Competència 
d’Aprendre a Aprendre a CI, CM I CS 

75%  
   

83% 8% 

Nombre d’activitats TAC en un percentatge superior al 20% de 
les activitats d’EA que es fan a l’escola 5 

    
20 15 

Taxa d’alumnat amb PI amb mesures metodològiques en 
relació a l’Etapa 25% 

    
12% -13% 

Nombre de reunions anuals realitzades amb l’AFA.  4     9 5 

Nombre d’activitats anuals realitzades amb participació de 
famílies  

25  
   

40 15 

Projecte de Convivència finalitzat amb un consens de la 
Comunitat educativa superior al 80% 0% 

    
80% 80% 
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7. EQUIP DIRECTIU 

L’equip directiu de l’escola estaria format per les següents persones: 

Director: Antonio Ortiz Garcia 

Cap d’estudis: Rosa Maria Galán Cubero 

Secretària: Maria Mir Reig 
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