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1.- Introducció i Marc Normatiu. 
 
Tal i com s’indica en els documents per a l’organització i la gestió dels centres de juny de 2017, 

el Projecte de Direcció és un instrument essencial en l’autonomia dels centres educatius perquè 

ordena el desplegament i l’aplicació del Projecte Educatiu de centre per al període del mandat 

de la Direcció del centre, en concreta l’estructura organitzativa i inclou una sèrie d’indicadors 

derivats del que estableix el Projecte Educatiu del Centre. Aquests hauran de servir per avaluar 

l’exercici de la Direcció (art 23.1 del Decret 155/2010 de 2 de novembre, de la Direcció dels 

centres educatius públics i dels personal directiu professional docent). 

Aixií mateix, el Projecte de Direcció defineix el marc legal en el qual el Director o Directora 

exerceix les funcions en un context de lideratge distribuït per l’enfortiment institucional dels 

centres educatius (art.142.3 de la Llei 12/2009 d’Eduació). 

El Projecte de Direcció ha d’establir les línies d’actuació prioritàries que s’ha de desenvolupar 

durant el periode de mandat i , si s’escau, ha de formular propostes en relació a l’adaptació o 

modificació total o parcial del Projecte Educatiu (art.31 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, 

d’autonomia de centres educatius i art 24 del Decret 155/2010 de 2 de novembre, de la Direcció 

dels centres educatius públics i dels personal directiu professional docent). 

La Resolució ENS/2785/2017, de 28 de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per 

seleccionar el director o directora de diversos centres educatius depenents del Departament 

d’Ensenyament, explicita els aspectes que han de constar en el Projecte de Direcció. 
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1.1.- Presentació del centre. 
 
L’escola Charles Darwin està ubicada a El Prat de Llobregat, a l’Av. Pare Andreu de Palma, 30. 

El centre ha crescut pel que fa a l’alumnat els darrers anys. Aquest fet ha vingut  donat per 

l’increment de la natalitat en anys determinats. Actualment l’escola té una matrícula de 535 

alumnes, amb  doble línia als nivells de P-3, P-4, P-5, 3r, 4t i 6è i triple als nivells de 1r, 2n i 5è. 

Aquest augment de l’alumnat, ha comportat que s’hagin instal·lat 2 mòduls exteriors (aula de 

música i Biblioteca del centre) i s’hagi redistribuit l’espai de pati.  

L’escola disposa d’una unitat USEE que dóna atenció específica a alumnat de l’Espectre Autista 

i amb Síndrome de Down i vetlla per la seva inclusió. A banda, comentar que rebem alumnat 

compartit amb el CEE Can Rigol. Des de la seva posada en marxa, aquesta ha esdevingut un 

referent per altres centres de la comarca. L’any 2015 es va compartir una jornada XIC amb 

professionals de la zona. 

El centre té una trajectòria destacada i molt sòlida en l’àmbit de Llengües Estrangeres. S’ha 

afavorit la dinamització lingüística i comunicativa tant en l’àmbit acadèmic com d’interculturalitat 

i plurilingüisme i s’ha apostat per un model en el qual la Llengua Anglesa s’ha après de manera 

funcional. És per aquest motiu que s’imparteixen àrees de contingut curricular (AICLE) en 

aquesta llengua des de temps històrics. 

Addicionalment, destacar la participació activa del nostre centre en Projectes de dimensió 

Europea: Orator, Comenius, Comenius Regio i agermanaments en plataforma E-Twinning. 

Com a reconeixement de la qualitat de les accions i la metodologia de treball (AICLE), tenim el 

Segell Europeu de les Llengües, atorgat l’any 2006. 

Per altra banda, és important destacar el recorregut que s’ha fet en l`àmbit digital i 

l’incorporació dels recursos TAC en els aprenentatges de l’alumnat. La definició d’aquest model 

s’ha anat definint en els diferents Cicles al llarg dels darrers cursos. S’utilitzen instruments com 

a tauletes tàctils i BeeBots per afavorir l’aprenentatge funcional, les eines Google amb l’alumnat 

de Cicle Superior (Google Classroom) i enguany, s’ha fet la introducció del llenguatge de 

programació amb els mòduls Scratch. 
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1.2.- Presentació del Projecte. 
 
Prenent com a referència el Projecte Educatiu de Centre,  presentem el Projecte de Direcció: 

ü Amb la missió de ser un centre públic que tingui com a objectiu el desenvolupament 

integral dels i les alumnes,  perquè esdevinguin ciutadans i ciutadanes competents en un 

món canviant. Una escola cohesionada i inclusiva on tothom pugui desenvolupar les 

seves capacitats. 

ü Amb la visió de ser una escola de referència en el Sistema Educatiu de Catalunya pel 

que fa als resultats dels nostres alumnes. Volem propiciar i activar el plurilingüisme i la 

visió europea. Alhora, volem consolidar l’ús dels recursos digitals per tal que contribueixin 

i impulsin l’adquisició de coneixement. 

ü Amb els valors de compromís, excel·lència, equitat, respecte, tolerància i professionalitat 

entre d’altres. 

 

1.2.1.- Punt de Partida, motivació i expectatives. 

Entenem l’escola com un agent que ajuda les persones a arribar al seu màxim potencial, que 

pretén fer créixer i desenvolupar les habilitats de cadascú. L’escola es troba en un moment de 

canvi de paradigma educatiu. Les fonts d’aprenentatge són diverses i riques i surten de les 

pàgines de qualsevol llibre. Els estímuls són continus i s’han d’aprofitar de manera racional. 

Segons el nostre PEC, en destaquem: 

§ Com a Escola Inclusiva, apostem per iniciar canvis en les estratègies metodològiques de 

treball, per tal d’assegurar la participació i l’aprofitament de tots els alumnes apreciant la 

seva diversitat i potenciant l’aprenentatge entre iguals.  Les metodologies que potenciarem 

per assolir les Competències Bàsiques, seran Aprenentatge Cooperatiu i Aprenentatge 

Basat en Projectes, entre d’altres. Del treball cooperatiu se’n despendrà la millora en la 

cohesió dels grups i l’aprenentatge de les habilitats socials i cíviques del nostre alumnat. 

§ Com a Escola plurilíngüe amb dimensió europea, seguirem treballant per tal que el 

nostre alumnat adquireixi una bona competència lingüística en Llengua Anglesa, valori la 
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diversitat cultural que acompanya l’aprenentatge de qualsevol llengua i posi en valor la 

dimensió europea i l’enriquiment que ofereix saber comunicar-se en altres llengües. 

§ Alhora, sóm conscients del paper de la tecnologia i l’àmbit digital. El futur de l’educació 

passa per programes d’aprenentatge personalitzats amb el suport de les tecnologies 

digitals, amb una transversalitat de continguts i una connexió directa entre el que s’ensenya 

a l’aula i allò que els alumnes aprenen fora d’ella. Consolidarem l’utilització d’aquest vehicle 

per potenciar l’aprenentatge significatiu diari. 

 

Per altre banda, pel que fa a la participació de tots els agents de la Comunitat Educativa, 

apostem per obrir les portes a la participació de les famílies i institucions educatives i culturals, 

en un gest de complicitat i de confiança. Amb l’objectiu de potenciar l’aprofundiment en la nostra 

coneixença i el nostre model educatiu, focalitzem en crear espais de reflexió i treball compartit i 

major presència i implicació en la vida escolar del dia a dia. Una organització oberta a aliances, 

que crearà sinergies i millorarà les relacions socials i culturals amb aquells agents  i entorns que 

puguin esdevenir fonts d'aprenentatge i coneixement. 

 

Les expectatives doncs, van dirigides a que els nens i nenes siguin capaços de desenvolupar 

les competències per a la vida en un món globalitzat definit per la seva complexitat i 

interdependència, i  tot el que comporta: el desenvolupament sostenible, l’equitat, la tolerància i 

la tecnologia, que està transformant les nostres realitats personals, en la nostra interacció amb 

els altres, i en el nostre paper com a ciutadans. 
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1.3.- Presentació de la candidatura. 
 
 Vanessa Rubio, Directora. 

Sempre m’ha agradat aprendre i ensenyar. Impregno el meu dia a dia de positivisme i 

entusiasme. Vaig començar a ser mestra l’any 2000. Després de 8 cursos a l’escola 

concertada, l’any 2008 vaig donar el salt a l’Escola Pública aprovant les oposicions al Cos de 

Mestres per l’especialitat PAN. La meva destinació provisional en aquell moment va ser 

l’Escola Charles Darwin. El centre tenia una gran trajectòria en el tractament de la llengua 

anglesa i ràpidament em vaig involucrar en diferents projectes (PELE, Comenius Regio..). 

Tots ells, em van aportar coneixement i estratègies per portar a terme una tasca educativa de 

més qualitat. 

Ja que la meva especialitat és Llengua Estrangera, gran part de la meva formació l’he adreçat 

al desenvolupament d’estratègies i metodologia en l’àmbit de Llengües (AICLE, PBL, Portfolio 

Llengües...).  

L’any 2013 vaig entrar a formar part de l’Equip Directiu en el càrrec de Secretària.  

Al llarg d’aquests darrers cursos, he après a fer una mirada més reflexiva i més global del 

nostre centre tant a nivell pedagògic com organitzatiu i de relacions entre els diferents agents 

de la Comunitat Educativa. 

Enguany, sóc la Directora extraordinària. Producte de l’anàlisi, el diàleg i la reflexió més 

profunda juntament amb l’ Equip Directiu que hem format,  proposem encetar una línia de 

renovació coherent i meditada. Crec en el lideratge compartit i l’empoderament professional 

dels membres que composen l’Equip Docent segons les seves potencialitats. 

 

Magda García, Cap d’Estudis. 

La Magda treballa a l’escola Charles Darwin des de l’any 2003 com a mestra d’Ed Infantil. Ha 

portat a terme tasques de coordinació de Cicle des de llavors. L’any 2012 va iniciar el seu 

camí formant part de diferents Equips Directius, com a Cap d’Estudis. 



 

 
Escola Charles Darwin 
www.escolacharlesdarwin.cat 
 

                 Projecte de Direcció 
                                2018-2022 

7 

 

 

Al llarg d’aquests anys d’experiència com a docent,  s’ha interessat molt com millorar la tasca 

educativa mitjançant la innovació, les noves metodologies i l’ajut a l’alumnat amb més 

dificultats en el seu procés d’aprenentatge. 

Considera que l’escola inclusiva és un repte a assolir en aquest moment, una educació de 

qualitat, oberta a l’entorn i que doni una atenció educativa  com a resposta a les necessitats 

bàsiques de tot l’alumnat, sense barreres per accedir a l’aprenentatge ja que la diversitat és 

un fet natural. 

La seva formació en els darrers anys ha estat focalitzada al treball per competències, 

l’avaluació com a eina per aprendre, les aportacions de la neurociència en el camp de 

l’aprenentatge, la inclusió i les noves tecnologies. 

 

Jose Cuenca, Secretari. 

El Jose va començar a fer de mestre l’any 1998. L’any 2000 va aprovar les oposicions pel Cos 

de Mestres en l’àrea de Música. Durant 9 cursos va treballar  a una escola d’alta complexitat 

de Viladecans. Allà, va aprendre sobre  la  diversitat i la inclusió. La relació entre la música la 

tecnologia el va portar fer formació sobre aquest àmbit. El descobriment d’un nou món, va 

motivar que la seva formació es focalitzés en Competència Digital i entorns d’aprenentatge.  

 

L’any 2009, va encetar una nova etapa professional a l’escola Charles Darwin com a tutor de 

Cicle Superior i Coordinador TAC. La capacitat d’organització i lideratge que ha demostrat, 

han fet que l’escola hagi apostat per un model propi i, hagi incorporat les TIC de manera 

gradual i coherent.  

Aquest curs, el Jose ja forma part de l’Equip Directiu. Aquest rodatge l’ha ajudat a dirigir la 

seva mirada a la gestió del centre i a assentar les bases de l’important paper que té formar-

ne part 
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2.3.- Identificació dels recursos del centre. 
 
2.3.1.- Recursos humans. 

L’Equip Docent és, sense dubte, un dels pilars essencials per al bon desenvolupament dels 

objectius plantejats al PEC i al PdD. 

L’índex de mobilitat del professorat de la nostra escola està entorn al 9% el curs 2015-16, aquest 

valor es troba per sota de la mitjana que estava al 13,2%. Enguany, fruit del Concurs de Trasllats, 

s’han incorporat 2 mestres definitives a l’Etapa de Primària i una de les MEE que estava en 

Comissió de Serveis des de 2014, ha canviat la destinació definitiva al centre. 

La plantilla doncs, és força estable i és coneixedora de les línies prioritàries establertes.  

El Claustre Docent, en general, es mostra receptiu. Comparteixen amb nosaltres el desig i la 

il·lusió de buscar nous models organitzatius en la pràctica pedagògica que estiguin al servei de 

l’aprenentatge i que ajudin a que els nostres alumnes aprenguin a desenvolupar les 

competències per la vida, en un context de qualitat i excel·lència. En destaco la seva 

professionalitat, que estan il·lusionats i motivats, i que creuen en portar a terme un projecte comú 

amb rigurositat i compromís.  

Enguany, els membres de la Comissió Pedagògica (Coordinadors/es de Cicle), han adquirit 

responsabilitats de lideratge específiques, per assegurar les línies de centre, la coherència i 

l’èxit de les accions que es desenvolupen en el centre. Addicionalment, han rebut formació 

complementària en metodologia en Aprenentatge Cooperatiu, per potenciar el treball en xarxa 

en els diferents Cicles i l’aprenetatge entre iguals.  

 

2.3.2.- Projectes i plans específics. 

Actualment, el nostre centre està adherit a la Xarxa de Competències Bàsiques. L’adhesió a 

la Xarxa ens ha fet promoure la creació d’espais pedagògics en el sí del nostre claustre per 

reflexionar sobre la implantació de nous models que afavoreixin que els alumnes aprenguin més 

i millor i esdevinguin persones competents, que seguiran aprenent al llarg de la seva vida. 
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Formem també part del programa Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme GEP. Estem 

en el segon any d’implementació. Amb el desenvolupament d’aquest programa es preten assolir 

els objectius d’Europa 2020 vers la competitivitat europea, els principis d'internacionalització i 

d'èxit escolar de l’acord de govern. La seva implementació, alineada amb el PEC del centre, 

prioritza actuacions innovadores pel que fa al disseny curricular i l’aplicació metodològica 

fonamentada en l’aprenentatge basat en problemes (ABP). Alhora, ens ha ajudat a redissenyar 

el PLC de l’escola. 

Altres projectes propis de centre que formen part de les nostres programacions són: 

ÀMBIT ACTIVITAT 
 

Àmbit Lingüístic 
Projecte del nom a  E.I 
Hora del conte a E.I 
La capsa sorpresa, la mascota, l’expert, la maleta viatjera E.I 
Glifing E.I, C.I i C.M 
Parelles Lectores 1r i 5è 
Intercomprensió C.S 

 
Àmbit Matemàtic 

Think Maths C.I 
Racons Matemàtics CM 

 
Àmbit Artístic 

Projecte Pintors E.I 
Tallers Intercicle PRIM 
English Art Workshop PRIM 

 
Àmbit Digital 

Beebots E.I i C.I 
Mates TAC C.M 
Lectura en Digital C.S 
Scratch C.S 
Google Classroom C.S 

3.- Objectius vinculats a la millora dels resultats educatius. 
 
 A partir de l’anàlisi de context intern i extern, dels diferents àmbits que conformen el plantejament 

institucional del centre i dels resultats acadèmics tant interns com externs del nostre alumnat, 

identifiquem les següents necessitats que ens orienten a la definició dels objectius del Projecte 

de Direcció: 

§ Cal treballar per millorar i consolidar els resultats en Competència Lingüística de tot 

l’alumnat sistematitzant estratègies organitzatives, metodologia de treball i avaluació. 

§ Cal millorar lleugerament la mitjana de resultats en Competència Matemàtica. 

§ Cal reflexionar sobre l’avaluació. L’avaluació de les competències reflecteix 

l’interrelació dels coneixements i defuig de proves standard amb preguntes 

memorístiques i literals. Es focalitza en la distància entre el punt de partida de l’aprenent 
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i el punt d’arribada desitjat. Cal  compartir els objectius d’aprenentatge i els criteris 

d’avaluació, si es formulen bones preguntes. Així,  els aprenentatges són més efectius i 

funcionals. 

§ Cal oferir a l’Equip Docent formació i assessorament en metodologies de treball 

inclusiva i avaluació per la millora.  

§ Cal propiciar espais de debat pedagògic per consensuar la línia metodològica i 

consolidar els projectes singulars i propis del nostre centre. 

§ Cal aprofitar l’aprenentatge i la formació que ens propicia la Xarxa de Competències 

Bàsiques i el programa GEP en l’aplicació de metodologies innovadores. 

§ Cal definir documents de centre per una bona organització i gestió interna. 

§ Cal aprofitar la bona disposició de les famílies per formar part de la vida diària del 

centre. 

ÀMBIT PEDAGÒGIC 

1. Millorar els resultats educatius de les proves de Competències Bàsiques de 6è en 

les àrees de Llengua Catalana i Llengua Castellana (CSA). 

2. Millorar els resultats educatius de les proves de Competències Bàsiques de 6è en 

les àrees de Llengua Anglesa (CSA). 

3. Millorar els resultats educatius de les proves de Competències Bàsiques de 6è en 

l’àrea de Matemàtiques (CSA). 

4. Establir una metodologia de treball que asseguri l’adquisició de les Competències 

Bàsiques de tot l’alumnat. 

ÀMBIT ORGANITZATIU I DE GOVERN 

1. Elaborar i revisar documents normatius de centre. 

ÀMBIT DE LA CONVIVÈNCIA I LES RELACIONS INSTITUCIONALS 

1. Augmentar la participació activa de les famílies en el centre. 
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4- Estratègies d’actuació. 
 
El Projecte de Direcció desplega i articula l’aplicació del PEC a través de la concreció dels 

indicadors de progrés que es prioritzeni seqüencien any rere any en la PGA. Els resultatts i 

valoracions es recolliran en la Memòria Anual, document que marcarà el punt de partida de la 

següent PGA. 

A continuació es presenten els indicadors dels resultats seqüenciats en els 4 anys de mandat. 

 

4.1.- Actuacions: Seqüenciació, temporització i assignació de responsabilitats. 
 

 
 
El cicle Planificació - Execució - Avaluació - Actuació Actuació (en 

anglès, PDCA, de Plan-Do-Check-Act) és una seqüència cíclica 

d'actuacions que es faran al llarg del Projecte de Direcció per a 

planificar la seva qualitat, en particular a la millora contínua. Com el seu nom indica, consisteix a 

quatre etapes que cal fer de manera successiva i en un cert ordre, de manera que cadascuna 

d'elles té una anterior i una posterior. Aquest cicle no s'acaba sinó que cal seguir-lo 

indefinidament per assegurar la qualitat de la seva execució.  
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5.- Avaluació 
5.1.- Sistema d’avaluació: recollida d’informació i dades. 

 
L’objecte de l’avaluació és descriure, analitzar, valorar i interpretar les dades amb l’objectiu de mantenir-les, 

desenvolupar-les o modificar-les. 

El Projecte de Direcció és un document viu que caldrà analitzar per valorar-ne el progrés. És per aquest 

motiu que comptarem amb una sèrie d’indicadors que ens ajudaran a valorar de manera objectiva 

l’assoliment dels objectius plantejats, en detectarà les àrees millorables i ens guiarà en la presa de decisions. 

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 el Projecte 

Educatiu. Els resultats s’aniran recollint en la Memòria Anual de Centre. 

 
5.2.- Responsabilització: difusió dels resultats i retiment de comptes. 

 
§ El Projecte de Direcció estarà a disposició de tots els membres de la Comunitat Educativa. 

§ El Projecte de Direcció es lliurarà al Departament d’Ensenyament, a l’Inspecció Educativa en els 

terminis establerts segons la normativa de la convocatòria. 

§ Es compartirà amb el Claustre i el Consell Escolar abans de fer-ne la defensa davant de la 

Comissió Avaluadora. 

 

6.- Bibliografia de referència 
 

§ Cómo dirigir un centro educativo de Colette Woycikowska & Bernard De Clercq & Jean Luc Dufaur & 
Lydie Pfander & Meny & Andrée Pinard, Graó 

 

§ Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. 

       http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/ofensiva-

exit-escolar/ofensiva_exit_escolar.pdf 

§ Portal XTEC: Xarxa de Competències Bàsiques i GEP. 

       http://xtec.gencat.cat/ca/inici/ 

§ Materials Inspecció formació novembre 2017. 

§ Materials curs de formació Directors Novells maig i juny 2017. 
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7.- Agraïments 
 

Vull agraïr el suport i l’acompanyament rebut al llarg d’aquest camí. Als meus companys Directors i 

Directores, als formadors i formadores, a la Inspecció, i la Comunitat Educativa que forma part d’aquesta 

gran escola. Per descomptat, també a la meva família que em recolza incondicionalment. Amb les seves 

valuoses aportacions, tots ells han contribuït al meu creixement personal i professional.  

 

“L’aprenentatge és un tresor que sempre seguirà al seu propietari”. Proverbi Xinès 

 

 

 


