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1. A MODE D'INTRODUCCIÓ: MOTIVACIÓ PER A LA PRESENTACIÓ DEL
PROJECTE DE DIRECCIÓ

La nostra escola és un projecte en construcció, en el sentit més ampli de la
paraula, donat que no només ha estat una escola que ha calgut edificar -se, si
no que en aquests quatre anys d'història, l'equip humà que la forma ha
afrontat el repte de crear unes línies pedagògiques per a la construcció del
seu Projecte Educatiu.

Hem tingut la sort de participar en aquest projecte sense càrregues
històriques, en construir una imatge de l'escola que no existia. Ha estat un
repte i un honor poder participar d'aques ta experiència. Els mestres i les
mestres que hem format, i formem, el claustre de l'Escola Martinet hem
aportat al llarg d'aquests primers anys el nostre bagatge professional, les
nostres reflexions sobre l'educació, les nostres vivències i coneixements a
partir dels models d'escola pels quals hem passat abans. Desenvolupem la
nostra tasca amb la il·lusió pròpia de les coses noves, amb una energia i
participació desbordant. Sóm conscients de la importància del moment, de la
capacitat que tenim de la innovació i de la possibilitat d'adaptar l'educació
dels nostres infants a la societat actual.

En aquests quatre anys, hem pogut formar un equip professional cohesionat,
gràcies a la possibilitat que ofereix l'Administració educativa de proposar un
nombre determinat de mestres cada curs escolar i el nomename nt d'altres
que s'han incorporat plena i activament al nostre projecte compartit. Ha estat
molt important una bona acollida de tots els nous membres per què facin
propi el projecte d'escola.

Cal destacar la importància de la participació de les famílies en aquest
projecte. Famílies que en un principi depositen la seva confiança en un
projecte desconegut, en una organització de persones que vetllaran per
l'educació dels seus fills i filles i que, posteriorment, han obert el camí a noves
famílies que s'han incorporat a la nostra Comunitat.

Com hem anomenat, l'acollida ha estat, i és, un factor clau per a la cohesió
del nostre alumnat, de les seves famílies i dels professionals que s'han anat
incorporant a la vida de l'escola, establint una forma de fer participativa i
afectuosa.

Cal destacar, també, la importància del paper de les Administracions
educatives al llarg d'aquests primers anys. Hem tingut la sort de gaudir d'un
bon acompanyament per part de l'Administra ció Local fent més fàcil la nostra
tasca i aportant-nos, en la mida de les possibilitats, els recursos necessaris.
També una Inspecció educativa que  ens ha acompanyat, assessorant -nos i
guiant-nos, de vegades, en situacions de desconcert.
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Tots aquests aspectes sorgeixen d'una reflexió incial de l'equip directiu que ha
gestionat el centre aquests primers quatre cursos de la seva història i que veu
que la feina tot just acaba de començar, que cal consolidar molts aspectes i
que es veu amb ganes i coratge per  afrontar el lideratge de l'escola al llarg
dels propers quatre cursos. És per tot això que presento, junt amb l'equip del
qual he format part, candidatura a la direcció de l'Escola Martinet pel període
2012-2016.

2. DIAGNOSI DE L’ESCOLA MARTINET I EL SEU CONTEXT.

2.1. ON SOM?

L’escola Martinet és un centre d’educació infantil i primària situat al barri
d’Almeda de la ciutat de Cornellà de Llobregat, a la comarca del Baix
Llobregat. És un centre dissenyat de doble línia des de P3 fins a 6è curs de
primària.

És un centre de nova creació que va començar a prestar servei el setembre de
2008 i ha experimentat un gran canvi des de l’inici fins l’actualitat.

Els dos primers cursos va estar ubicat en mòduls provisionals al mig de la Fira
de Cornellà i, des de l’octubre de 2010, va fer el trasllat a l’edifici definitiu,
situat a la sortida 15 de la Ronda de Dalt, concretament carrer Martinet
número 1.

2.2. QUI SOM ?

2.2.1. L’ALUMNAT I LES FAMÍLIES

Com ja es sabut, l’Escola Martinet sorgeix per una necessitat de donar
resposta a la demanda d’escolarització de nens i nenes al barri Almeda de
Cornellà. La creació de la doble línia és fruit, també, d’una demanda de places
escolars a la localitat. El primer curs, l’escola parteix amb 22 alumnes de P4
que havien estat matriculats, provis ionalment, el curs anterior a l’única
escola, fins aleshores, del barri, l’Escola Dolors Almeda.

El nombre d’alumnes matriculats al nivell de P3 va ser de 35, tots d’ofici,
exceptuant dues famílies que van triar el centre, com a primera opció, en el
període de preinscripció.
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L’escola al llarg d’aquests primers quatre anys ha estat creixent any darrera
any.

En la següent taula es pot observar les dades dels diferents cursos escolars:

Nombre
d'unitats

Nombre
d'alumnes

Nombre de
mestres

Curs 2008-09 3 INF (2 P3 i 1 P4) 57 5

Curs 2009-10 5 INF (2 P3, 2 P4 i 1 P5) 105 8

Curs 2010-11 7 (6 INF, 1 PRI) 155 11.5

Curs 2011-12 9 (6 INF, 3 PRI) 211 14.5

Any darrera any, han augmentat les sol·licituds de P3, com a primera opció,
presentades al centre. El segon c urs 28 sol·licituds d’un total de 46
matriculats. El tercer curs 43 sol·licituds d’un total de 50 matriculats i el quart
curs han estat 49 sol·licituds d’un total de 50 alumnes matriculats. També els
altres nivells educatius han tingut sempre una petita va riació per qüestió
d’alguna baixa d’alumne/a o bé per noves incorporacions.

L’alumnat actual de l’escola és, en la gran majoria, del barri Almeda (52%),
però també hi ha alumnes dels altres barris de la ciutat: Centre -Riera (16%),
Fonsanta-Fatjó (7%), Sant Ildefons (6%), Altres barris (9%) i un fet
important és que el 10% de l’alumnat és de la ciutat de L’Hospitalet de
Llobregat, molt pròxima a l’escola.

Són famílies joves, la gran majoria amb estudis mitjans o superiors, molt
sensibilitzades per l’educació dels seus fills i filles i amb una implicació molt
gran amb l’escola, fet que es constata per la gran participació en qualsevol
convocatòria ja sigui des de l’àmbit educatiu com des de l’àmbit més festiu.

Totes les famílies són sòcies de l’AMPA i aquest a col·labora activament amb
l’equip docent per millorar en l’educació dels infants, ja sigui a través dels
òrgans col·legiats, com el Consell Escolar del centre, com a través de les
comissions de treball.

Al llarg d’aquests cursos escolars, també, s’ha cr eat l’escola de pares i mares
com un espai de trobada per a les famílies on poden intercanviar les seves
experiències i rebre formació sobre temes d’interès general.
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2.2.1.1.L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Des del principi de la creació de l’escola, el Claustre de m estres ha estat molt
sensible a l’hora de tractar l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives
especials. Amb els recursos disponibles, sempre hem dedicat una atenció
especial en fer detecció i tractament de les necessitats que s’han anat
plantejant al llarg d’aquests primers cursos.

Bon exemple d’això són les proves de llenguatge que es passen a l’alumnat de
P3, el treball de la lateralitat que es treballa a P4, els grups flexibles de lecto -
escriptura, el Suport Escolar Personalitzat, el projecte Bindi ng, els
desdoblaments dels grups per a treballar diferents aspectes educatius, el
reforç dins i fora de l’aula. També, un exemple d’aquesta preocupació ha estat
que els primers tres cursos de l’escola, tot i que administrativament no hem
tingut mestre/a d’educació especial, sempre una persona del claustre ha
assumit aquestes funcions de forma preferent. Aquest curs escolar ha estat
definit un lloc de treball per a l’especialitat d’Educació Especial.

Actualment tenim a l’escola dos alumnes amb dict amen, un a P5 i un altre a
P3 i alguns alumnes que reben atenció al CDIAP o al CESMI J.

2.2.2. ELS PROFESSIONALS

2.2.2.1.ELS MESTRES

Aquest curs escolar, el Claustre de mestres de l’Escola Martinet està format
per 16 docents, dels quals 12 tenen una dedicació complerta al centr e, 2
tenen una dedicació de dos terços de la jornada lectiva, 1 té una dedicació al
centre del 0.83 que correspon a mitja dotació de l’especialitat d’Educació
Física amb la compantació d’un terç de jornada i 1 mestra té una dedicació
d’un terç de la jornada lectiva.

Des d’un principi el col·lectiu dels docents ha estat força estable, ja que quasi
sempre s’ha mantingut el grup inicial amb les noves incorporacions fruit de
l’augment de matrícula i grups escolars.

En la taula següent es pot veure com ha estat  la composició al llarg d’aquest
primer període de l’escola.
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Curs
08-09

Curs
09-10

Curs
10-11

Curs
11-12

Docent 1 1 1 1 1
Docent 2 1 1 1 1
Docent 3 1 1 1 1
Docent 4 1 1 1 1
Docent 5 1 1 1 1
Docent 6 1 1 1
Docent 7 1 1 1
Docent 8 0.66 0.66 0.66
Docent 9 0.33
Docent 10 1 1
Docent 11 0.66 0.66
Docent 12 1
Docent 13 1
Docent 14 0.83
Docent 15 1
Docent 16 1
Docent 17 1
Docent 18 1
Docent 19 0.83
Docent 20 0.33

5 9 13 16

2.2.2.2.PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Els professionals PAS que té el centre són el conserge, el personal de neteja i
el personal de cuina. En total són 5 treballadors que estan integrats
plenament al centre desenvolupant cadascú la seva activitat professional.

2.2.2.3.LLEURE

El grup de treballadors del lleure és força nombrós i, com en el col·lectiu de
docents, ha anat creixent a mida que ha augmentat la matrícula. Cal destacar
dins d’aquest grup els monitors i les monitores del servei de menjador escolar
(actualment en són 13) i els mon itors i monitores de les activitats
extraescolars (actualment són 8).

Tot aquest personal depen de l’empresa Imalleure que ha estat contractada
des de l’inici de l’escola donat que ens garanteix el projecte educatiu integral
que des del primer moment vàrem plantejar.
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2.2.2.4.SERVEIS EDUCATIUS EXTERNS

Dins d’aquest apartat cal fer menció als diferents professionals externs al
centre que actuen en algun moment de l’horari lectiu atenent alumnes, aquest
són:

1. Equip d’Assessorament Psicopedagògic  (EAP).

Aquest servei educatiu intervé des del primer moment de la creació de
l’escola. Actualment té una freqüència de tres dies al mes. Els objectius
prioritaris del servei són:

 Assessorar i col·laborar per a la millora de l’atenció a la diversitat
progressant cap a la inclusió, la igualtat d’oportunitats i la cohesió
social.

 Donar suport en les iniciatives adreçades a l’assoliment de les
competències relacionades amb la lectura i l’expressió oral i escrita i
assessorar els projectes de centre.

 Donar suport en les actuacions  relatives a la tutoria i l’orientació i
col·laborar en el traspàs d’informació entre etapes, especialment amb
l’alumnat amb NE.

 Dinamitzar i donar suport a les bones pràctiques i a la innovació
educativa.

 Col·laborar amb els mestres en la detecció precoç de les dificultats
d’aprenentatge i fer la identificació i l’avaluació psicopedagògica i social
de l’alumnat amb NE, així com el seu seguiment al llarg de tota
l’escolaritat.

2. Servei del Creda.

Aquest servei dóna resposta a les necessitats logopèdiques d’un  alumne del
centre, amb una periodicitat de dos sessions setmanals, i té com a objectius
prioritaris:

 Intervenir en l’àmbit de la comunicació i el llenguatge en aquells
alumnes prèviament determinats programant l’atenció específica i
avaluant de manera contínua els seus assoliments.

 Aportar informació sobre la intervenció específica i col·laborar amb l’EAP
i els professionals del centre en el diseny de l’atenció educativa dels
alumnes amb dificultats en la comunicació, el llenguatge i l’audició i en
la seva implementació.
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 Col·laborar en l’orientació i l’atenció a les famílies d’aquells alumnes
atesos.

3. Auxiliar d’Educació Especial .

Aquest curs s’ha incorporat a l’escola una auxiliar d’Educació Especial
contractada pels Serveis Territorials al Baix Llobregat a mb la intenció
d’afavorir l’autonomia d’uns alumnes concrets.

La seva implicació al centre són de 10 hores setmanals i fa atenció als dos
alumnes de dictàmen.

4. Serveis socials.

Hi ha coordinacions establertes sistemàticament entre la treballadora social
dels Serveis Educatius de la zona i el centre, així com amb els serveis socials
municipals, per tal de fer un seguiment de l’alumnat amb situació de risc
social i els alumnes amb NEE i fer la gestió de les beques de menjador.

5. Programa específic de suport .

Aquest curs s’ha iniciat un programa nou, anomenat PES (Programa específic
de suport), d’una durada de 60 hores per tot el curs escolar que té com a
objectiu principal fer l’observació directa dels dos alumnes amb dictàmen
escolaritzats al centre i donar pau tes de treball a les tutories.

3. PUNT DE PARTIDA. QUÈ HEM FET  FINS ARA?

L’escola han engegat aquests cursos projectes d’innovació que formen part de
la construcció del Projecte Educatiu del centre com:

 L’anglès com a llengua d’ús quotidià a l’aula, junt amb el català, des de
P3. Això ha implicat la necessitat de poder disposar en el claustre de
professionals competents lingüísticament en aquesta llengua a més de
l’especialista d’anglès. L’escola disposa d’un PELE (Projecte
Experimental de Llengües Estrangeres) des del curs 2010-11.

 Projecte d’escola verda, respectuosa amb el medi ambient i
potenciadora de valors per a la sostenibilitat, amb el reconeixement
oficial dels Departaments d’Ensenyament i Medi Ambient el novembre
de 2011. S'ha creat un comitè ambiental, format per representants de
l'alumnat, famílies i mestres que proposa actuacions a realitzar en el
centre.

 Incorporació de les noves tecnologies com a eina fonamental de
l’aprenentatge. Cal destacar l’esforç fet per les famílies que ha
possibilitat que el setembre de 2011 l’escola pugui disposar d’una aula
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d’informàtica i totes les aules de primària de l’escola (2 primers i 1
segon) disposin de pissarra interactiva a més d’espais comuns com
l’aula d’anglès i la biblioteca escolar.

 La biblioteca escolar ha estat creada per l’esforç de l’equip docent i amb
l’ajuda de l’administració local que ha facilitat els recursos per a
l’obtenció del mobiliari i una mínima dotació de llibres que han permès
que comenci a fer préstec a les aules aquest curs escol ar. S’ha
presentat el Projecte Punt Edu en altres convocatòries. Fomentem la
lectura amb el nostre alumnat amb destinació horària dins l'horari lectiu,
amb l'ús d'aquest espai i l'aula ordinària.

 Els grups flexibles de lecto escriptura funcionen des del c urs 2009-10,
amb petites modificacions organitzatives, que fan que es tracti aquest
aspecte de l’ensenyament d’una manera més propera al procés
individual d’aprenentatge de l’alumnat implicat, actualment són els nens
i les nenes de P5 i els dos nivells de primària.

 L’escola participa des del curs 2010 -11 amb el Projecte Binding
promogut des de les Universitats i l’Hospital de San Joan de Deu i,
actualment, amb la incorporació del Departament d’Ensenyament, amb
uns resultats el curs anterior molt existosos donat que ha estat l’escola
amb millors resultats de les 12 participants (5 escoles públiques i 7
escoles concertades de Barcelona ciutat i l’àrea metropolitana) segon s
l’informe emès pels organitzadors i avaluadors del programa.

 Escola formadora. Des del  primer curs de funcionament del centre s’ha
vist la necessitat de col·laborar amb les escoles de formació de mestres
per tal d’intercanviar experiències amb nous ensenyants. Després
vàrem obtenir el reconeixement com a Escola Formadora per part dels
Serveis Territorials al Baix Llobregat.

També, l’escola té molta sensibilitat a l’hora de programar activitats fora del
centre que relacionen l’alumnat amb l’entorn a través de les sortides culturals
i les colònies escolars.

Els professionals de l’escola Mart inet han elaborat a través d’aquests quatre
cursos documents formals que formen part del Projecte Educatiu, com:

1. Elaboració i aprovació del Reglament de Règim Interior, el curs 2008 -
09, amb l’aprovació a consell escolar el juny de 2009 i ha estat revisat
el curs escolar 2010-11 per l’equip directiu per adaptar -se a la
normativa actual amb el document de Normes d’Organització i
Funcionament que està pendent de presentació al Claustre i al Consell
Escolar de centre.

2. Elaboració i aprovació del Pla d’acollida  el curs 2008-09. Des d’un
principi es va veure la necessitat de disposar d’un document que recullís
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els protocols per acollir tant a l’alumnat que s’aniria incorporant els
cursos successius al centre, com a les famílies, el professorat, altre
personal laboral, els professionals externs, els estudiants de pràctiques,
...

3. Elaboració i aprovació del Projecte Lingüístic del centre el curs 2009 -10
per a donar coherència a la introducció de l’aprenentatge de les altres
dues llengües del centre, el castellà i l’ anglès.

4. Elaboració i aprovació del Pla d’emergència des del curs 2008 -09 que
s’ha hagut d’adaptar en els cursos posteriors als canvis físics de l’escola
(augment del mòduls el segon curs i canvi a l’escola definitiva el tercer
curs).

5. L’escola va optar des del principi per no disposar de llibres de text a
l’educació infantil, això ha representat la creació d’unes unitats de
programació des del primer curs d’història de l’escola que han estat
revisades i ampliades en el nivells que han anat augmentant els c ursos
successius. També s’ha fet un treball sobre els continguts de l’educació
infantil en les àrees instrumentals, a la vegada que s’ha creat un model
propi d’unitats didàctiques pel cicle inicial de Primària. S’ha optat per
treballar projectes des de P3, en més d’un trimestre segons el nivell
educatiu, i fer la presentació mínima d’un projecte a les famílies.
Aquesta preocupació per crear el nostre currículum és una prioritat de
present i futur inmediat.

6. S’han destinat recursos a la valoració de l’expres sió oral a l’educació
infantil a través de les proves de parla que s’apliquen a l’alumnat de P3
des del primer curs d’història de l’escola amb la intenció de detectar des
del primer moment les necessitat de l’alumnat i d’aquesta manera
atendre les necessitats que puguin presentar.

7. Des del curs 2008-09 part del claustre ha fet formació per tal d’ajudar
l’alumnat del centre en els aspectes de lateralitat, creant -se el curs
2009-10 l’activitat del coloràines com a projecte que aplica uns jocs
amb l’alumnat de P4 per ajudar-los a un bon domini de l’esquema
corporal i la seva lateralització.

8. El passat curs es va elaborar la Carta de Compromís Educatiu a partir
d’un model consensuat en les reunions de coordinació dels caps d’estudi
de la zona i l’institut amb qual estem adscrits. Es va comunicar a les
famílies del centre la necessitat d’elaborar aquest document i es va
crear un grup de treball que va recollir i modificar la proposta dels caps
d’estudis i es va portar a consell escolar el document definitiu per a la
seva aprovació. Aquesta carta ha estat signada per totes les famílies del
centre a l’inici d’aquest curs escolar.



PdD 2012-2016 Escola Martinet

10

Està en fase de redacció el projecte d’hàbits i valors del menjador per tal de
relacionar-lo amb tot el treball de l’escola amb una visió integral de tot el
temps de permanència dels nens i nenes en el centre i es presentarà al
consell escolar del centre per a la seva aprovació.

4. VISIÓ DE LA DIRECCIÓ. COM ENS ORGANITZEM?

Seguint la ideologia que recull el projecte de direcció que vàrem pres entar pel
període 2008-2012, creiem que un centre educatiu és una organització
humana i com a tal necessita una coordinació liderada, racional i planificada
de tots els instruments, recursos i activitats amb un propòsit que el nostre
equip considera la seva missió: arribar a obtenir amb la major qualitat
possible uns objectius prefixats, compartits i definits amb la resta de la
comunitat educativa, respectant els processos per a la consecució d’aquests
objectius.

Els membres d’aquest projecte compartim la i dea de funció directiva com un
element dinamitzador, encaminat a la consecució d’una organització creativa,
dinàmica i flexible. Partim de la base d’un equip humà en el qual tots els
membres participen, en el que cada òrgan és responsable de la seva funció  i
en el que s’han d’estimular i recolzar les iniciatives , per tant creiem en un
lideratge distribuït. Per això comptem amb ànim i estil negociador i la nostra
intenció la de definir i delegar tasques, atribucions i responsabilitats.

Creiem que la comunicació ha estat, al llarg d'aquest període de gestió que
acabem, oberta i fluida en totes les direccions, per afavorir el procés constant
de retroalimentació, que és el que ens permet un major desenvolupament i
flexibilitat del centre.

D’això se’n dedueix la importància que té per a nosaltres crear canals
d’informació entre tots els membres de la comunitat educativa.

Considerem necessari l’hàbit de la avaluació, concebuda com una actitud
reflexiva i dinamitzant de l’acció directiva. Durant els processos de realització
de les diferents actuacions, aquesta hauria de tenir una finalitat formativa o
de progrés, que ens permeti correccions adequades. Una altra finalitat seria
final o sumativa, quan avaluéssim els resultats d’aquestes actuacions.

Pensem que la planificació és essencial per qualsevol gestió de qualitat i l'hem
introduit en el nostre mètode de treball.

Aquests seran els principis que regeixen la nostra intervenció:

 Partim de la idea d’escola com una organització oberta, per això un dels
objectius d’aquest projecte és obrir el centre a l’entorn i a altres
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institucions amb les quals poder compartir experiències, col·laborar i
organitzar activitats de forma creativa.

 El model d’organització que proposem és el participatiu. Volem que la
informació tingui els dos camins: anada i tornada, que aquesta
coordinació i procés de retroalimentació siguin reals. Aquest model és
funcional i consultiu i dóna com a resultat una escola flexible i dinàmica
en la seva organització.

La participació és un dels principi s en els quals s'ha basat la nostra gestió de
quatre anys i es basarà aquest project e. Amb ella pretenem fer partíceps de
forma directa a tota la comunitat educativa. Participació i consens s’estan
donant com a elements des del principi del nostre funciona ment, en
l’elaboració dels instruments metodològics i en la pressa de decisions, també
en les actuacions que es portin d’ara en endavant. Necessitem fer de la nostra
escola una organització participativa, afectuosa i inclusiva.

Sempre hem volgut crear un clima de responsabilitat, honestedat i
transparència. Aquests factors ajuden a que tots els membres de la comunitat
tinguin el sentiment de pertinença al col·lectiu, que ningú se senti exclòs.

Per acabar dir que la nostra tasca com a equip, cadascun des d e la seva àrea
de gestió, és prendre les decisions d’una manera col·legiada, aquest fet ens
facilita poder assumir amb major èxit els imprevistos, les incidències. Èxit que
no és atribuïble únicament a l’equip que ho aconsegueix sinó de la comunitat
educativa que representa.

5. CAP A ON ANEM? OBJECTIUS I LÍNIES D’ACTUACIÓ

Abans de planificar objectius i línies d'actuació hem de tenir presents quines
són les prioritats del Departament d'Ensenyament per al període 2011 -14,
aquestes són:

 Millorar els resultats educatius.

 Assegurar l’equitat.

 Reduir el fracàs escolar.

 Prevenir i detectar l’endarreriment en l’aprenentatge escolar.

 Millorar les competències bàsiques.

 Establir la competència lectora com a eix vertebrador de
l’aprenentatge.

 Incidir en l’educació inclusiva.
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 Aprofundir en l’orientació escolar i professional.

 Cercar l’excel·lència i potenciar el talent del nostre alumnat.

 Potenciar l’autonomia de centres.

 Donar suport als objectius del projecte educatiu de centre i del projecte
de direcció dels centres públics.

 Fomentar el lideratge fort i distribuït de la direcció i de l’equip directiu
per a l’assumpció de responsabilitats i el retiment de comptes.

Els objectius que es plantegen aniran en la línia de:

o Consolidar els Projectes d’escola iniciats.

o Continuar elaborant nous plans (Pla de Tecnologia de
l’Aprenentatge i Comunicació, Implementació del Pla lector, Pla de
Formació de centre, ...)

o Definir el currículum del centre:

 Revisió sobre els continguts de l’etapa d’Educació Infantil.

 Programacions de les àrees curriculars de primària
(avançar-nos a l’ampliació dels nivells educatius).

 Consens de les metodologies d’aplicació de les àrees de
treball.

o Anar creant cultura de centre i implicar el personal que
s’incorporarà en els propers cursos escolars, creant un  bon clima
de treball.

o Millorar l’èxit escolar de l’alumnat.

Es desenvoluparan en els següents apartats:

 Àmbit organitzatiu i de funcionament.

 Àmbit acadèmic i curricular.

 Àmbit de la gestió i participació.

 Àmbit de la convivència i les relacions instit ucionals.
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OBJECTIU Núm. 1 Elaborar i implementar del Projecte Educatiu de centre.

Línies d’actuació Indicadors

Creació de comissions de treball dels diferents
sectors de la Comunitat Educativa: es tracta de
treballar en el si del Claustre la concreció del
currículum i en el si del Consell Escolar els valors,
els objectius i les prioritats d’actuació.

Aprovació del Projecte Educatiu del Centre (PEC).

Divulgació a la Comunitat Educativa dels aspectes
més rellevants del PEC.

Nombre de sessions de treball de les
comissions.

Índex de participació dels responsables
de cada comissió.

Grau de satisfacció de la Comunitat
Educativa pels aspectes més rellevants
del PEC.

Recursos Responsables Temporalització

À
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Normatives vigents
Equip Directiu / Claustre /

Consell Escolar
Preferentment durant els dos

primers anys
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OBJECTIU Núm. 2 Fomentar plans d’innovació educativa.

Línies d’actuació Indicadors

Presentació d’un nou Programa Experimental de Llengües
Estrangeres.

Presentació del programa Punt Edu de Biblioteques escolars.

Participació en projectes de cooperació internacional potenciant
la utilització de l’anglès.

Implementació del pla de cohesió ambiental.

Establir les rúbriques com a eina per situar-nos en l'avaluació
de les diferents dimensions de les competències que pretenem
assolir al final de la primària.

Nombre de mestres que tenen competència
lingüística anglesa.

Nombre de mestres que han rebut formació en
biblioteques escolars.

Nombre d’alumnes que s’expressen amb fluïesa en
llengua anglesa.

Nombre de sessions d’ús de la biblioteca escolar.

Nombre d’actuacions del desenvolupament del pla
de cohesió ambiental.

Recursos Responsables Temporalització
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Mestres amb competència
lingüística

Mestres amb formació en
biblioteques escolars

Cap d’Estudis Primer i segon any
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OBJECTIU Núm. 3
Promoure formes d’organització dels mestres més properes
als interessos reals, a les necessitats i/o afinitats.

Línies d’actuació Indicadors

Definir una nova organització dels cicles més
dinàmica.

Crear noves comissions de treball per afinitats
pedagògiques i/o organitzatives (departaments,
seminaris, ...) i valorar les existents.

Grau de satisfacció del professorat per
la/les nova/es formes d’organització.

Nombre de propostes de noves formes
d’agrupament.

Nombre de sessions de treball de
cadascuna de les comissions.

Índex d’assoliment dels objectius
proposats en cada comissió.

Recursos Responsables Temporalització

À
m

b
it

 o
rg

a
n

it
za

ti
u

 i
 d

e
 f

u
n

ci
o
n

a
m

e
n

t

Els propis del centre Cap d’Estudis Primer any i altres
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OBJECTIU Núm. 4 Consolidar l’organització general del centre.

Línies d’actuació Indicadors

Estendre l’hàbit de la gestió participativa.

Assupció de responsabilitats compartides com a estratègia
de desenvolupament de l’autonomia institucional.

Sistematització d’avaluacions de la gestió per a la millora
del funcionament del centre.

Circulació ràpida i eficaç de la informació entre tots els
sectors de la Comunitat Educativa.

Comunicació transparent i oberta en tots els sentits.

Índex de participació en la gestió del centre.

Grau de satisfacció dels membres de la
Comunitat per un lideratge distribuït.

Quantitat d’ítems dels informes d’avaluació de
la gestió.

Grau de satisfacció de la Comunitat pel model
de gestió de la informació i la comunicació.

Recursos Responsables Temporalització

À
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Els propis del centre
Equip directiu / Claustre /

Consell Escolar / AMPA
Al llarg dels quatre anys
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OBJECTIU Núm. 1
Elaborar les programacions curriculars de centre de l’etapa
de Primària.

Línies d’actuació Indicadors

Dissenyar les unitats de programació dels diferents
cicles de primària.

Establir línies metodològiques per al treball en
aquesta etapa.

Elaborar proves per avaluar les competències
bàsiques en aquesta etapa.

Crear els informes del diferents nivells de primària.

Nombre d’unitats de programació
creades cada curs escolar.

Acords en quant a la metodologia a
emprar en cadascuna de les àrees
curriculars.

Índex d’ítems a avaluar.

Informes de nivell.

Recursos Responsables TemporalitzacióÀ
m

b
it

 a
ca

d
è
m

ic
 i
 c

u
rr

ic
u

la
r

Els propis del centre
Cap d’Estudis i coordinadors

de cicle
Al llarg dels quatre anys
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OBJECTIU Núm. 2 Elaborar el Pla d’Acció Tutorial.

Línies d’actuació Indicadors

Creació d’una comissió de treball per a
l’elaboració del pla d’acció tutorial.

Presentació i aprovació en el si del Consell
Escolar.

Divulgació del Document a tots els sectors de la
Comunitat Educativa.

Grau d’implicació del professorat en la
comissió de treball.

Grau de satisfacció dels sectors de la
Comunitat per l’aplicació del Pla.

Recursos Responsables TemporalitzacióÀ
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Els propis del centre Equip directiu / Claustre El primer i segon any
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OBJECTIU Núm. 3
Avançar en la incorporació racional de les TAC en els
processos d’ensenyament – aprenentatge.

Línies d’actuació Indicadors

Elaboració d’un Pla de TAC amb la definició
d’objectius, continguts, recursos, ... pels diferents
nivells educatius.

Fomentar la recerca didàctica de les TAC.

Inclusió de propostes formatives dins els plans de
formació anuals.

Grau de satisfacció per l’elaboració del
Pla de TAC.

Nombre de mestres que practiquen la
docència amb el recurs de les TAC de
forma habitual.

Nombre de cursos de formació en TAC.

Índex d’aules amb PDI i ordinador.

Recursos Responsables Temporalització
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Els propis del centre
Cap d’Estudis / Coordinador

d’Informàtica
Primer any
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OBJECTIU Núm. 4
Elaborar i implementar el Pla lector com a eina de millora de
la comptència lingüística del nostre alumnat, arribant a ser
ciutadans lectors i formats.

Línies d’actuació Indicadors

Creació d’una comissió de treball que defineixi la
importància i el valor de la lectura en l’educació i la
formació integral de les persones.

Disseny d’eines de foment de la lectura des de
perspectives diverses i amb la col·laboració de tots els
sectors implicats.

Difussió del pla a la Comunitat Educativa fent destacar la
importància dels hàbits lectors.

Creació d’altres instruments (ex. acompanyaments
lectors) com a eina de dinamització entre cicles.

Nombre de sessions setmanals de
dedicació específica a la lectura en cada
grup-classe.

Nombre de llibres de lectura.

Nombre de préstecs de llibres.

Recursos Responsables TemporalitzacióÀ
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Els propis del centre
Equip directiu / Coordinadora

de Biblioteca Primer any i altres
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OBJECTIU Núm. 1
Dotar els espais del centre dels recursos necessaris per a un
ensenyament de qualitat.

Línies d’actuació Indicadors

Adequació de les aules amb mobiliari i altres
recursos necessaris per a l’ensenyament.

Adequació dels espais comuns del centre amb els
recursos necessaris per al seu funcionament.

Nombre d’aules i espais comuns que es
posen en funcionament cada curs
escolar.

Nombre de pissarres interactives del
centre.

Nombre d’ordinadors als nous espais.

Nombre de sessions d’ús dels espais
comuns.

Recursos Responsables Temporalització
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Dotacions del Departament
d’Ensenyament.

Aportacions de l’Ajuntament
i/o famílies.

Equip directiu Al llarg dels quatre anys
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OBJECTIU Núm. 2 Vetllar per un bon funcionament dels serveis escolars.

Línies d’actuació Indicadors

Sistematització del funcionament de la comissió de menjador en
l’avaluació permanent d’aquest servei.

Assessoraments puntuals sobre dietes, menjars de qualitat,
hàbits saludables, ...

Garantir un servei de menjador universal.

Potenciar una oferta d’activitats extraescolars àmplia i variada.

Divulgar el pla de funcionament del menjador a les famílies del
centre.

Grau de satisfacció dels comensals /
famílies pel funcionament de menjador.

Nombre de comensals fixes.

Nombre d’activitats extraescolars
ofertades cada curs escolar.

Nombre d’alumnes inscrits en les
activitats que s’oferten.

Recursos Responsables Temporalització
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Els propis del centre i si es
generen beneficis del servei

Equip directiu i AMPA Al llarg dels quatre anys
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OBJECTIU Núm. 3
Establir estratègies organitzatives que afavoreixin la
participació dels diferents sectors de la Comunitat Educativa.

Línies d’actuació Indicadors

Dinamitzar els claustres de forma que tothom participi i aporti.

Implicar el personal d’administració i serveis en la col·laboració
i participació en el correcte funcionament del centre.

Promoure la figura del/de la delegat/da de classe per a què
els/les alumnes s’organitzin i participin activament en la
dinàmica del centre.

Potenciar la participació i implicació de les famílies en la vida del
centre: comissions de treball.

Grau de satisfacció dels mestres en la dinàmica dels claustres.

Índex de participació del PAS en les activitats organitzades.

Nombre de delegats d’aula.

Grau de satisfacció de les reunions de coordinació de
delegats/des d’aula.

Nombre de comissions de treball en funcionament.

Documents de normes de funcionament de les comissions de
treball.

Recursos Responsables Temporalització
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Els propis del centre
L’equip directiu / El consell

escolar / L’AMPA
Al llarg dels quatre anys
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OBJECTIU Núm. 4
Afavorir la recerca i garantir una formació al
professorat que respongui als seus interessos i a
les necessitats del centre, i que tingui incidència
en la qualitat de l'educació que impartim.

Línies d’actuació Indicadors

Elaboració d’un pla de formació de centre.

Facilitació d’espais de disseny, anàlisi i recerca
d’accions d’innovació a l’aula.

Grau d’implicació dels mestres en el
disseny del pla de formació anual.

Nombre de cursos de formació
realitzats.

Índex de participació del claustre en els
cursos / seminaris organitzats.

Nombre de reunions per dissenyar,
analitzar o cercar accions d’innovació.

Recursos Responsables Temporalització
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Els propis del centre Equip directiu Al llarg dels quatre anys
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OBJECTIU Núm. 1
Aprofunfir en la cohesió de l’equip docent, aportant noves
experiències i donant a conèixer la línia pedagògica del
centre.

Línies d’actuació Indicadors

Implementació dels protocols d’acollida del
professorat, tant pel que fa als que s’incorporen a
l’inici de curs com els que ho fan al llarg del curs.

Consolidació i millora de les dinàmiques de treball
de l’equip docent.

Sessions d’intercanvi de bones pràctiques
docents.

Grau de satisfacció del professorat
nouvingut per l’aplicació dels protocols
d’acollida.

Nombre de propostes de millora de les
dinàmiques de treball.

Grau de participació dels mestres en
l’intercanvi de les bones pràctiques.

Recursos Responsables Temporalització
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Els propis del centre Equip directiu / Claustre Al llarg dels quatre anys
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OBJECTIU Núm. 2
Fomentar un bon clima de relació amb les famílies del
centre.

Línies d’actuació Indicadors

Incorporació de les TIC com a mitjà de relació
amb les famílies. L’ús del correu electrònic.

Implememtació el pla d’acollida amb les famílies
de nova incorporació.

Sistematitzar el funcionament de l’Escola de Pares
i Mares.

Mantenir les reunions periòdiques amb la Junta de
l’AMPA com a eina de col·laboració.

Percentatge de famílies que utilitzen el correu
electrònic com a eina de relació.

Grau de satisfacció de les famílies
nouvingudes pel protocol d’acollida.

Nombre de sessions formatives / informatives
de l’Escola de Pares i Mares.

Grau de satisfacció dels membres de la Junta
de l’AMPA per les reunions de treball.

Recursos Responsables Temporalització
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Els propis del centre L’Equip Directiu / AMPA
Des del primer any i al llarg

dels quatre
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OBJECTIU Núm. 3
Promoure la projecció exterior del centre i la divulgació dels
projectes que s’hi realitzen.

Línies d’actuació Indicadors

Organitzar activitats amb projecció social:
xerrades, diades esportives i culturals, ...

Promoure intercanvis pedagògics amb les escoles
bressols de l’àrea d’influència: L’Arc de Sant
Martí, Patufet i Guirigall, així com amb l’Institut
adscrit.

Participació en projectes institucionals i
programes d’innovació.

Nombre de propostes d’activitats de
projecció social.

Grau de participació en les propostes.

Freqüència dels intercanvis pedagògics
entre les escoles bressol i l’institut
d’adscripció.

Quantitat de projectes.

Recursos Responsables Temporalització
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Els propis del centre L’Equip Directiu Al llarg dels quatre anys
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OBJECTIU Núm. 4
Establir criteris per a l’ús compartit de les instal·lacions
escolars susceptibles de ser utilitzades per la Comunitat fora
de l’horari escolar.

Línies d’actuació Indicadors

Elaboració d’un document normatiu per l’ús
compartit de les instal·lacions escolars fora de
l’horari escolar.

Promoure la col·laboració amb entitats sense ànim
de lucre per a l’intercanvi d’espais.

Potenciar l’ús del pati escolar amb col·laboració de
la Regidoria del Barri.

Nombre d’entitats que sol·liciten l’ús de
les instal·lacions del centre.

Nombre de projectes d’intercanvi.

Dies de la setmana d’apertura del pati
escolar fora de l’horari lectiu.

Recursos Responsables Temporalització
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Els propis del centre
L’Equip Directiu / Consell

Escolar
Primer any i altres
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6. AVALUACIÓ DEL PROJECTE. RETIMENT DE COMPTES.

L’anàlisi del funcionament general del centre  es farà de forma sistemàtica,
cada trimestre, en les sessions d’avaluació del centre i es valorarà a l es
sessions de Consell Escolar.

Considerem el nostre creixement natural com una oportunitat per tal
d’aprofundir i construir a partir de l’avaluació, ja  que és sempre un
component de qualsevol camp d’innovació a l’escola. Es tracta de com
podem innovar integrant l’avaluació al nostre projecte iniciat. Aquesta feina,
però, ha de ser de compromís a llarg termini, aconseguir que l’avaluació
sigui un tema transversal. Tot plegat va lligat al currículum en competències
i ens porta a consensuar entre tot l’equip de mestres els criteris d’avaluació.

Els Plans Anuals de centre desenvoluparan aquest projecte de direcció i es
recolliran les avaluacions de l’assolim ent dels objectius anuals en la Memòria
de cada curs escolar, per tant hauran de ser debatudes i aprovades en
sessions de claustre i en sessions de consell escolar del centre.

Els objectius que no s’aconsegueixin provocaran l’anàlisi de les causes per
proposar-hi solucions. Al final de cada curs escolar, els responsables de cada
objectiu hauran d’explicar als òrgans competents el grau d’assoliment, si
s’han realitzat modificacions o adaptacions, amb la finalitat d’ajustar allò que
no hagi funcionat com s’esperava i fer una proposta en forma d’objectiu dins
del següent Pla Anual de Centre.

Al llarg del curs 2014-2015, és a dir, a la meitat del projecte, es realitzarà
una avaluació en claustre de l’estat del projecte. Quins objectius s’han
assolit, quins no i quines en són les causes i es revisarà i programarà en
conseqüència els dos anys restants de projecte.

Es pren el compromís de divulgar aquest Projecte de Direcció, un cop hagi
estat seleccionat, a través de la web de centre, tal i com s’ha fet amb el
Projecte de Direcció anterior.
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