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1. Motivació per a la presentació del Projecte de Direcció 

 
Ara que s’acaba un període important, cal fer una mirada enrera per tal de 
veure i analitzar les coses que s’han fet, quines han estat possitives, quines 
no han funcionat prou… i poder encarar un nou període de gestió. 
 
El primer pas ha estat decidir, amb el meu equip, la continuïtat en la gestió 
del centre. Aquest fet ens ha obligat a consensuar un canvi en el càrrec de 
secretària, donat que l’actual, molt probablement, als dos anys es jubilarà. 
Hem decidit que arribat aquest moment, la persona que s’incorporarà a 
l’equip serà la cuarta mestra amb la qual vàrem iniciar el projecte d’escola 
junts.  
 
En aquests quatre anys hem completat l’oferta educativa de primària i, per 
tant, la nostra escola ha deixat de ser considerada de nova creació, malgrat 
encara haver moltes coses “en construcció”. 
 
Hem pogut elaborar documents necessaris per a la nostra pràctica diària, 
començant per l’elaboració del PEC que recull el tipus d’escola que volem, la 
nostra missió, donant a l’alumnat tot el sentit del nostre servei, la visió de 
l’educació, els nostres trets d’identitat, … tot després de sessions de debat i 
de molt consens. Vàrem aprofitar el recurs de la formació per a crear un espai 
de discussió, on tot el claustre va participar amb una experta en la “creació de 
cultura de centre”.  S’han creat comissions de treball per a l’elaboració 
d’altres documents que pengen del PEC com el pla d’acollida, el pla lingüístic, 
el pla d’atenció a la diversitat, el pla tac, … sempre amb una participació 
excel·lent dels docents de l’escola. 
 
L’escola ha apostat per la participació en projectes internacionals com a 
suport al treball de l’anglès (PELE, Comènius, Erasmus +, intercanvi de 
treballs amb una escola de Londres, …) que han estat valorats de forma molt 
possitiva pel claustre, però també cal recordar que la visió no ha estat la 
mateixa per part de la totalitat dels docents, doncs alguns no entenen que fer 
una aposta com aquesta vol dir “deixar” de fer altres coses i la sensació de 
“no arribar” a tot ha pogut generar, en certs moments, una insatisfacció que 
ha estat necessària treballar-la. 
 
També es valora molt possitives les actuacions realitzades en aquest període 
en el treball de l’atenció a la diversitat, en la definició i implementació de 
l’atenció a l’alumnat d’educació especial i suports (SEP). Ha calgut definir molt 
bé el paper de col·laboració de dos mestres a l’aula, atenent les necessitats de 
l’alumnat, i no generar malestar ni interferències.  
 
Al llarg d’aquests anys hem vist que el professorat ens hem d’organitzar de 
formes dinàmiques, els cicles han estat constituïts d’una forma clara però han 
sigut flexibles i s’han reorganitzat segons les necessitats puntuals. 
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Hem anat creant una cultura d’escola, innovant i alhora consolidant acords 
metodològics per a transmetre una línea clara a les persones que han anat 
incorporant-se aquests anys al centre. 
 
Seria falç dir que tot el camí ha estat fácil. Ens hem trobat amb dificultats, 
sobre tot en els moments d’incorporació a l’escola de mestres definitius, 
després dels concursos de trasllat. Aquests mestres no sempre han ocupat 
llocs propis de l’ampliació de plantilla, sinó de persones provisionals, la 
majoria d’elles havien estat propostes de la direcció i aquest fet ens ha obligat 
a esforçar-nos en tot el tema de la transmissió dels acords i la línea. No en va, 
el primer document que vàrem crear al centre va ser el pla d’acollida, molt 
necessari en un centre com el nostre. 
 
Tampoc ha sigut fàcil tot el treball de coordinació amb l’AMPA. El primer 
període de relacions era molt fluïd (primers cinc anys), però el perfil de 
famílies ha anat canviant en aquest darrer període de gestió i un canvi de 
Junta el segon curs d’aquests quatre anys, va fer que les relacions es 
dificultessin. La renovació de la Junta fa un any i mig ha facilitat una altra 
vegada l’entesa entre l’equip de gestió i els representants de les famílies. 
 
Aquestes reflexions i l‘avaluació dels objectius marcats en el projecte de 
direcció actual que recollirà l’apartat de diagnosi, en permetran fer una nova 
proposta per al proper període de gestió.  
 

 

2. Diagnosi de l’Escola Martinet i el seu context. 

 

2.1. L’escola 

 

L’escola Martinet s’ha completat, en aquests vuit cursos d’història, com una 
escola de doble línia que presta servei a alumnat entre els 3 i els 12 anys. En 
l’actualitat té 18 grups-classe, dos en cada nivell educatiu, excepte un grup a 
sisè curs de primària i una triple línia a primer curs de primària. 

És una de les setze escoles públiques de la ciutat de Cornellà de Llobregat, 
situada concretament a un dels barris que ha sofert més transformació a 
finals del segle XX, el barri d’Almeda. Està a la zona de Can Famadas, que és 
la zona bàsicament industrial del barri, on són poques les vivendes. Els punts 
de referència són la ronda de dalt (sortida 15), el Corte Inglés, el camp de 
fútbol Almeda i el parc de Can Mercader. 
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2.2. Qui som ? 

 

2.2.1. L’alumnat i les famílies 

 

L’Escola Martinet ha crescut de forma natural al llarg d’aquests anys, 
augmentant un nivell més de primària any darrera any.  

Com ja es sabut, l’Escola sorgeix per una necessitat de donar resposta a la 
demanda d’escolarització de nens i nenes al barri Almeda de Cornellà, en un 
inici, i a la necessitat de places a la localitat en els següents cursos escolars.  

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

 

Taula creixement de les unitats, alumnat i mestres 

 Nombre 
d'unitats 

Nombre 
d'alumnes 

Nombre de 
mestres 

Curs 2008-09 3 INF 57 5 

Curs 2009-10 5 INF 105 8 

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

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

Curs 2012-13 12 (7 INF, 5 PRI) 279 18 

Curs 2013-14 14 (7 INF, 7 PRI) 335 20 

Curs 2014-15 16 (7 INF, 9 PRI) 388 23 

Curs 2015-16 18 (6 INF, 12 PRI) 437 26.5 
 

El fet que l’escola es consolidi en l’edifici definitiu i el coneixement del nostre 
projecte educatiu a la localitat, han permés anar incrementant el número de 
matrícules d’alumnes i, per tant, incorporant famílies a la nostra comunitat. 

Una dada sobre aquest fet es recollia en l’anterior projecte de direcció, on 
s’explicava que “han augmentat les sol·licituds de P3, com a primera opció, 
presentades al centre. El segon curs 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.” A partir 
d’aquí, els següents cursos les sol·licituds P3 rebudes com a primera opció 
han estat 74, 54, 59 i 61 respectivament, sempre per una oferta inicial de 50 
places. Aquest curs, amb la davallada de natalitat, s’ha rebut un total de 49 
sol·licituds en primera opció. 
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La procedència de l’alumnat de l’escola continua sent, en la gran majoria, del 
barri Almeda, però ha sofert una davallada any darrera any. Actualment 
supera el 42% de la matrícula, havent iniciat l’escola sent superior al 60 %. 
Un fet també important és l’augment de l’alumnat que prové dels barris 
Centre-Riera, es va iniciar l’escola amb quasi un 7 % de la matrícula i, 
actualment, està a prop del 30 %. Una altra dada destacada és la procedència 
de L’Hospitalet de Llobregat, doncs els primers anys de l’escola quan hi havia 
la possibilitat d’entrar amb 0 punts, vàrem arribar a tenir un percentatge de 
quasi el 12 % de la matrícula i actualment, encara que l’alumnat ha 
augmentat (incorporació de germans), el percentatge sobre el total continua 
sent el mateix. 
 
 
 

Taula procedència de l’alumnat del centre 

 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 

Almeda 61 % 57.8 % 54.2 % 50.2 % 47.3 % 43.6 % 42.8 % 42.1 % 

Centre-Riera 6.8 % 13.7 % 13.6 % 19 % 21.9 % 25.4 % 24.2 % 26.1 % 

L’Hospitalet de Llobregat 3.4 % 6.9 % 12.9 % 15.2 % 13.6 % 13.7 % 13.7 % 12.8 % 

Fontsanta-Fatjó 16.9 % 9.8 % 9.7 % 7.6 % 6.5 % 6.3 % 5.9 % 6.4 % 

Sant Ildefons 5.1 % 7.9 % 5.8 % 4.7 % 5.4 % 5.4 % 5.9 % 6.4 % 

Gavarra 5.1 % 2.9 % 1.9 % 1.4 % 1.8 % 2.3 % 3.6 % 3.6 % 

Altres localitats 1.7 % 1 % 1.9 % 1.9 % 2.2 % 1.8 % 2.1 % 1.5 % 

El Padró 0 % 0 % 0 % 0 % 1.4 % 1.5 % 1.8 % 1.1 % 

 
 
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 com a socis de 
l’ampa, en les comissions de treball que hi ha establertes o en qualsevol 
convocatòria, ja sigui des de l’àmbit educatiu com des de l’àmbit més festiu. 
 
Actualment iniciem un nou moment en l’educació a la ciutat, on la baixada de 
natalitat pot causar la reducció de l’oferta educativa en algun període futur. 
 

 

2.2.1.1. L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

L’atenció a la diversitat esdevé un dels eixos que contempla el Projecte 
Educatiu de l’escola. Des de l’inici de la creació de l’escola, el Claustre de 
mestres ha estat molt sensible a l’hora de tractar l’atenció a l’alumnat amb 
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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, els desdoblaments dels grups per a 
treballar diferents aspectes educatius, el reforç dins i fora de l’aula, ...  

La nostra escola col·labora amb el projecte Binding de la Universitat de 
Barcelona, un projecte basat en l’evidència científica i destinat a millorar 
l’aprenentatge de la lectura. Un dels principals objectius d’aquesta primera 
fase és aconseguir més velocitat lectora, sobretot la d’aquells nens i d’aquelles 
nenes a qui costa una mica més llegir. Es tracta de desenvolupar eines per a 
l’adquisició i la millora de les habilitats lectores. Tenim com a missió no deixar 
cap nen/a enrere en la lectura, ja que aquesta és una capacitat bàsica de la 
comunicació humana i del creixement personal. La comunitat científica ha 
arribat al consens que la principal causa del fracàs escolar és la dislèxia o 
dificultat lectora. Incomptables estudis afirmen que els nens que tenen una 
descodificació lectora situada per sota del percentil 30 a primer de primària 
són els que tenen més probabilitats de no acabar l’educació obligatòria. 

Per tant, és mitjançant la creació, el desenvolupament i l’aplicació de la 
metodologia Binding que ens hem marcat com a objectiu reduir el baix 
rendiment escolar dels nostres nens i nenes. Per l’escola és una metodologia 
més en l’aprenentatge de la lectura. Per tant, és un complement més a les 
nostra manera d’ensenyar a llegir. 

L’Escola participa des de fa quatre cursos en el projecte “Detecció dels factors 
psicopatològics implicats en el fracàs i abandonament acadèmic”, del Servei 
de Psiquiatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona. Es tracta 
d’un  Projecte orientat en la detecció de causes que poden ocasionar fracàs 
escolar. L’objectiu de l’estudi, que es porta a terme en altres escoles,  és 
determinar quina és la freqüència de psicopatologia entre els alumnes a 
Catalunya amb l’objectiu de deteterminar la seva vinculació amb el rendiment 
i fracàs escolar. Aquest estudi ens suposa una gran ajuda per diagnosticar i 
orientar casos amb baix rendiment escolar o dificultats d’altre tipus. La 
participació en aquest projecte és voluntària i depèn del consentiment de cada 
família. 

L’escola va començar sense cap mestre/a d’educació especial, després es va 
aconseguir l’especialista i més tard la definició d’un lloc singular de primària 
per atendre la diversitat. Actualment, la necessitat de tenir professionals 
qualificats i la quantitat de casos que s’han d’atendre, ens condicionen a 
definir un altre lloc de treball específic per a l’atenció a la diversitat de 
l’alumnat. 
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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 28 docents, dels quals 24 tenen una dedicació complerta al centre, 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 de Música 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.  

Al llarg dels tres darrers concursos de trasllats, l’escola ha incorporat mestres 
definitius al seu claustre. Algunes vegades han estat mestres que ja en 
formaven part i en d’altres mestres que s’han incorporat de fora de l’escola. 

En l’actualitat l’escola té 13 mestres definitius: 4 mestres de l’especialitat 
d’Educació Infantil, 5 mestres de Primària, 1 mestre d’Educació Física, 2 
mestres d’Anglés i 1 mestra d’Educació Especial. 

Des del curs 2014-15, l’equip directiu ha definit cinc llocs de treball específics 
per atendre les necessitats pròpies del projecte educatiu del centre, aquests 
han estat quatre llocs amb perfil lingüístic (anglès), dos a l’educació infantil i 
dos a l’educació primària, i un lloc a primària per a l’atenció a la diversitat de 
l’alumnat. Per al proper curs 2016-17, es demanarà la definició de dos llocs 
més de primària, un més per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i un altre 
amb competència digital. Els motius són l’augment de casos de diversitat en 
el centre i, l’altre, un centre que aposta per tenir molts pocs llibres de text ha 
de tenir professionals capaços de fer de les noves tecnologies un recurs 
present permanentment a la vida de l’aula. 

 

Taula nombre total mestres i incorporació definitius 

Curs 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 

Mestres 5 8 12.5 14.5 18 20 23 26.5 

Definitius 0 0 0 2 2 7 7 13 
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2.2.2.2. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

 

Els professionals PAS que té el centre són el conserge, la Tècnica d’Educació 
Infantil, l’Auxiliar administrativa, el personal de neteja i el personal de cuina. 
Són 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 19) i els monitors i monitores de les activitats 
extraescolars (actualment són 14). 

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. 

També es fan col·laboracions amb entitats esportives locals per tal de què 
l’alumnat que vulgui realitzar alguna extraescolar d’aquest tipus no s’hagi de 
desplaçar del centre, sempre tenint en compte que l’objectiu de l’activitat no 
ha de ser els valors de competitivitat, sinó el plaer per l’activitat en si. 

 

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 setmanal. 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. 
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� 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’alumnes del 
centre, amb una periodicitat que va en funció del nombre d’alumnes a 
atendre, 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. 

� Col·laborar en l’orientació i l’atenció a les famílies d’aquells alumnes 
atesos. 

3. 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.  
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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. Actualment l’escola disposa de dos mestres que 
ocupen les places administratives d’especialista, quatre llocs 
estructurals singulars amb perfil lingüístic i tres mestres més amb 
competència lingüística que donen àrees curriculars en aquesta llengua. 
L’escola disposa de tres mestres que únicament parlen en llengua 
anglesa en qualsevol moment de la seva vida escolar (mestres que fan 
la immersió lingüística) i els altres alternen el català amb diferents àrees 
curriculars en llengua anglesa, des del nivell de P3, com psicomotricitat, 
contes, phonics, drama, art, science, experiments, ... També hem 
col·laborat en projectes internacionals, un Comènius (cursos 2013-15) 
sobre l’intercanvi amb escoles europees dels mites i llegendes de la 
cultura popular de cada país i un projecte Erasmus Plus (cursos 2015-
1017) sobre la salut en la comunitat educativa, des de diferents 
aspectes: alimentació, física i emocional, projecte del qual la nostra 
escola és la coordinadora del projecte. 

 
� 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. Gràcies a l’esforç de les famílies i, en certs moments, a 
la possibilitat econòmica de l’escola, totes les aules des de P4 ja 
disposen de pissarra interactiva.  

 
� La biblioteca escolar ha estat creada per l’esforç de l’equip docent i amb 

l’ajuda de l’administració local i l’AMPA que han facilitat els recursos. 
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 curs 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 a partir de 
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P5 i fins a 6è de primària però en diferents grups (petits, mitjans i 
grans). 

 
� L’escola participa des del curs 2010-11 amb el Projecte Binding 

promogut des de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona 
i l’Hospital de San Joan de Deu i, actualment, amb la incorporació del 
Departament d’Ensenyament. Aquest projecte, ens ajuda al treball de 
l’aprenentatge de la lecto-escriptura. 

 
� 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. 
 

� Hem incorporat el treball dels grups cooperatius a partir de 3r de 
primària. Els alumnes són actors de la gestió de l’aula i el paper del 
mestre és de moderador. 

 
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 Martinet 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 de Centre. Aquest document, encara que és molt recent, 
ha tingut diferents revisions en aquests darrers anys per adaptar-lo a 
les noves necessitats. 

 
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 
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 
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(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 cursos 
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 per 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, encara, una prioritat 
actual. La discursió actual passa per valora què vol dir treballar sense 
llibres de text, que no vol dir que ens convertim en creadors d’una 
editorial pròpia (fitxes, fitxes i fitxes ...), sinó que hem d’aprofitar 
diferents recursos i metodologies per no caure en aquest error. 

 
6. S’han destinat recursos a la valoració de l’expressió 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 Claustre ha participat en la formació ILEC des de fa tres cursos que 
ens ha permés reflexionar sobre el treball de lectura al centre, ens ha 
aportat noves estratègies amb la intenció d’augmentar la competència 
comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector del 
nostre alumnat, tot tenint en compte que la competència lectora és la 
base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en 
bona part dels àmbits de la vida adulta. 
 

9. Creació de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD). El plantejament 
educatiu del nostre centre, reflectit en el Projecte educatiu, ofereix la 
possibilitat que tots els infants puguin participar d’un entorn educatiu 
comú, organitzant les mesures i recursos necessaris perquè cada un 
pugui dur a terme el seu procés d’aprenentatge. D’aquí va sorgir la 
necessitat de crear el Pla d’atenció a la diversitat que recull un conjunt 
de mesures organitzatives, curriculars, metodològiques, d’acció tutorial i 
d’avaluació a nivell d’aula i de centre que hem posat en marxa durant 
aquests anys d’experiència educativa. És un document flexible que 
s’anirà adaptant a les necessitats que vagin sorgint. 
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10. Elaboració del Pla TAC. La implantació de les Tac, des de l’inici de 

l’existència de la nostra escola, del treball realitzat en equip i els 
esforços econòmics, de recerca de nous mitjans que produeixin una 
millora dels aprenentatges en els nostres alumnes, ens ha fet veure la 
necessitat de fer un pas endavant que millori i poptimitzi la utilització de 
les tac en cadascun dels espais i els moments de l’escola.  
 

 

 

4. VISIÓ DE LA DIRECCIÓ. COM ENS ORGANITZEM? 

 

Seguint la ideologia que recull els projectes de direcció anteriors, el presentat 
per a la creació de l’escola 2008-12 on havia estat designat com a Director 
per la Inspecció d’Educació, com el presentat amb candidatura pel període 
2012-16, 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 idea 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. 
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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 
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 principis en els quals s'ha basat la nostra gestió de 
vuit anys i es basarà aquest projecte. 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 funcionament, 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 de 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 recollides al document 
“Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. Pla per a la reducció del fracàs 
escolar a Catalunya. 2012-2018” que recull, entre d’altres: 

1. Millorar el nivell competencial dels alumnes d’educació primària (EP). 
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a. Reduir el percentatge d’alumnes d’alumnes amb baix rendiment en 
competències bàsiques en llengua i matemàtiques per sota del 15 
% al final de 2018 (Nou nivell 1 de les proves de 6è d’EP).  

b. Aconseguir un percentatge d’alumnes amb alt rendiment en 
competències bàsiques en llengües i matemàtiques superior al 15 
% al final de 2018. (Nou nivell 4 de les proves de 6è d’EP) 

2. Millorar la competència dels alumnes en llengües estrangeres a partir 
d’un nou model d’ensenyament plurilingüe i establir, d’acord amb el 
Marc europeu de referència per a les llengües, els nivells de 
coneixement següents: 

a. Assolir el nivell B1 en la primera llengua estrangera i el nivell A1 
en la segona llengua en finalitzar l’educació obligatòria. 

b. Aconseguir un percentatge d’alumnes que, en finalitzar l’ensenyament 
obligatori, assoleixen el nivel B1 del Marce europeu de referencia per a 
les llengües superior al 50 % en la primera llengua estrangera, al final 
del 2018. 

3. Reduir la taxa d’abandó escolar prematur fins al 15 % al final del 2018. 

Els objectius que es formularan en aquesta renovació del projecte de direcció 
aniran en la línia de: 

o Consolidar els Projectes d’escola iniciats. 

o Continuar elaborant nous plans. 

o Definir el currículum del centre. 

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. 

Mantindran l’estructura del projecte de direcció aprovat en el procés de 
selecció d’ara fa quatre anys i 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 institucionals. 
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OBJECTIU Núm. 1 Dotar-nos de metodologies que afavoreixin les diferents 

formes d’aprendre i la millora de resultats. 

Línies d’actuació Indicadors 

Potenciació i generalització de noves metodologies 
i formes organitzatives que permetin un treball 
més competencial. 

 

Consolidació de l’avaluació com a part del procés 
d’aprenentatge amb l’ús habitual de la rúbiques.  

Enquesta per saber el grau de satisfacció del 
claustre per l’ús de metodologies actives en el 
procés d’ensenyament-aprenentatge (>70%). 

 

Nombre de rúbriques dissenyades cada curs 
escolar per un grup classe: 1 rúbrica 20 %, 2 
rúbriques 40 %, 3 rúbriques 60 %, 4 
rúbriques 80 % i 5 rúbriques 100 %. 

Recursos Responsables Temporització 

Els propis del centre Cap d’Estudis Primer curs i altres 
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OBJECTIU Núm. 2 Consolidar plans d’innovació educativa i formentar-ne de 

nous. 

Línies d’actuació Indicadors 

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

Implementació del pla de cohesió ambiental. 

Consolidació del projecte de biblioteca escolar. 

Exploració de nous projectes d’innovació com 
l’escola + oberta.  

Nombre de projectes als quals hi participa l’escola 
en els quatre cursos: un projecte internacional 50 
%, dos projectes 100 % d’assoliment. 

Nombre d’actuacions per curs dins el pla d’escola 
verda (1 actuació / curs 25 %, 2 actuacions / curs 
50 %, 3 actuacions curs 75 %, 4 actuacions 100 
%). 

Nombre d’hores lectives d’utilització de la bibliteca 
escolar: 25 h es el 100 %. 

Recursos Responsables Temporització 

Mestres amb competència lingüística 

Mestres amb formació en 
biblioteques escolars 

Altres mestres del claustre 

Cap d’Estudis Primer curs i altres 
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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 

Organització de cicles dinàmics. 

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

Establiment d’un calendari de sessions de claustre per a la 
transmissió de bones pràctiques educatives. 

Foment del lideratge distribuït: creació dels dinamitzadors 
pedagògics. 

Grau de satisfacció del professorat per les noves 
formes d’organització (enquesta > 70 %). 

Nombre de comissions de treball que funcionen 
cada curs escolar. 

Nombre de sessions de claustre organitzades per 
curs: 1 sessió de claustre 25 %, 2 sessions 50 %, 
3 sessions 75 % i 4 sessions 100 %  d’assoliment. 

Grau de satisfacció per la figura del dinamitzador 
pedagògic. (enquesta > 70 %). 

 

Recursos Responsables Temporització 

Els propis del centre Equip directiu Primer curs 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. 

Ampliació de l’ús de la xarxa com a eina de treball. 

Índex de participació en la gestió del centre (enquesta 
> 70 %). 

Grau de satisfacció dels membres de la Comunitat per 
un lideratge distribuït (enquesta > 70 %). 

Quantitat d’ítems dels informes d’avaluació de la gestió 
(cada ítem és un 10 % d’assoliment de l’objectiu, 10 
ítems 100 %). 

Grau de satisfacció de la Comunitat pel model de gestió 
de la informació i la comunicació (enquesta > 70 %). 

Nombre d’informes en drive. 

Recursos Responsables Temporització 

Els propis del centre 
Equip directiu / Claustre / 

Consell Escolar / AMPA Primer curs i altres 
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OBJECTIU Núm. 1 
Revisar les programacions curriculars de centre de l’etapa de 
Primària com aposta decidida a la supressió dels llibres de 
text. 

Línies d’actuació Indicadors 

Revisió del material curricular de cada nivell 
educatiu i elaboració, si s’escau, per a completar-
lo. 

Divulgació dels acords en quant a la gradació 
temàtica dels projectes a l’escola. Disseny de 
nous projectes, si s’escau. 

Implementació de les proves d’avaluació per 
competències. 

Nombre d’unitats de programació 
creades cada curs escolar. 

Nombre de sessions realitzades (cicles, 
claustres, ...) per a la transmissió dels 
acords. 

 

 

 

Recursos Responsables Temporització 

Els propis del centre 
Cap d’Estudis i coordinadors 

de cicle 
Primer curs i altres 



PdD 2012-2016                                                                                                                         Escola Martinet 

 20 
 

 

 

 

 

 

À
m

b
it

 a
ca

d
è
m

ic
 i
 c

u
rr

ic
u

la
r 

OBJECTIU Núm. 2 Millorar el rendiment acadèmic dels alumnes en l’adquisició 
de les competències bàsiques. 

Línies d’actuació Indicadors 

Anàlisi de resultats de les proves de competències 
bàsiques del primer any de realització (2016) i 
posteriors. 

Revisió de les programacions curriculars 
corresponents als ítems de pitjors resultats. 

Elaboració de plans específics per la millora dels 
aspectes més desfavorables en les proves 
diagnòstiques. 

Nombre de sessions per a fer la 
valoració dels resultats i la comparació. 

Nombre de programacions que s’han 
d’adequar als resultats de les proves de 
competències bàsiques. 

Resultats de les proves diagnòstiques. 

 

Recursos Responsables Temporització 

Els propis del centre Equip directiu / Claustre Primer curs i altres 
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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 

Disseny i adaptació d’activitats amb mirada TAC. 

Inclusió de propostes de formació dins els plans 
anuals: eines 2.0. 

Potenciació del treball en xarxa entre els 
membres de la comunitat educativa. 

Entorns d’aprenentatge interactius: aprenentatge 
amb la tecnologia. 

 

Nombre d’activitats dissenyades cada curs 
escolar. 

Grau de participació del claustre en els plans 
de formació (> 70 %). 

Grau de satisfacció per l’ús de les noves 
tecnologies en el treball en xarxa (> 70 %). 

Nombre d’unitats de programació on el suport 
tecnològic és el principal recurs. 

Recursos Responsables Temporització 

Els propis del centre 
Cap d’Estudis / Coordinador 

d’Informàtica 
Primer curs i altres 
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OBJECTIU Núm. 4 Establir acords metodològics clars sobre l’impuls de la 
lectura fruit de la formació ILEC rebuda 

Línies d’actuació Indicadors 

Elaboració d’un document de centre sobre la lectura. 

Revisió del Projecte lingüístic del centre per incorporar 
aquells aspectes metodològics consensuats a partir de la 
formació ILEC. 

Preparació d'activitats lúdiques i divulgadores destinades a  
l'alumnat. 
 
Consolidació d’activitats dinamitzadores entre cicles: 
apadrinament lector. 

Existència del document. 

Nombre de sessions per la revisió del projecte. 

 

Nombre d’activitats dissenyades per nivells / 
cicles / etapes. 

Grau de satisfacció per l’activitat (> 70 %). 

Recursos Responsables Temporització 

Els propis del centre 
Equip directiu / Coordinadora 

de Biblioteca 
Primer curs i altres 
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OBJECTIU Núm. 1 
Fomentar actuacions que promoguin l’autonomia, la 
responsabilitat personal i la col·laboració entre alumnes. 

Línies d’actuació Indicadors 

Implementació de tallers verticals amb la 
participació de tot l’alumnat del centre. 

Potenciació dels grups flexibles de llengua. 

Disseny d’agrupaments diversos aprofitant motius 
culturals i/o lúdics. 

Nombre de sessions de tallers al llarg del curs 
escolar. 

Grau d’implicació del claustre en els grups 
flexibles (> 90 %). 

Nombres d’activitats realitzades al llarg del 
curs escolar. 

Recursos Responsables Temporització 

 

 

Els propis del centre 

 

 

Equip directiu Al llarg dels quatre cursos 
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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 com a garantia d’un projecte inclusiu. 

Grau de satisfacció dels comensals / famílies 
pel funcionament de menjador (< 70 %).  

Nombre de comensals fixes (> 70 % de 
matrícula = 100 % satisfacció). 

Nombre d’activitats extraescolars ofertades 
cada curs escolar. 

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

Recursos Responsables Temporització 

Els propis del centre i si es 
generen beneficis del servei Equip directiu i AMPA Al llarg dels quatre cursos 
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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 

Dinamització dels claustres de forma que tothom participi i 
aporti. 

Implicació del personal d’administració i serveis en la 
col·laboració i participació del 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: disseny de noves comissions de treball. 

Grau de satisfacció dels mestres en la dinàmica dels claustres (> 80 
% d’assoliment). 

Índex de participació del PAS en les activitats organitzades (> 80 % 
d’assoliment). 

Nombre de delegats d’aula (1 delegat per aula des de 3r de primària 
fins a 6è = 100 %). 

Grau de satisfacció de les reunions de coordinació de delegats/des 
d’aula (> 70 %). 

Nombre de comissions de treball en funcionament (2 comissions 
noves per curs = 100 %). 

Documents de normes de funcionament de les comissions de treball.  

Recursos Responsables Temporització 

Els propis del centre 
L’equip directiu / El consell 

escolar / L’AMPA Al llarg dels quatre anys 
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OBJECTIU Núm. 4 Crear processos de reflexió i millora a partir de la 
formació permanent. 

Línies d’actuació Indicadors 

Elaboració d’un pla de formació de centre pels 
propers quatre cursos que respongui a les 
necessitats dels grans projectes de la línia 
d’escola. 

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

Desplegament de l’autoformació. 

Grau d’implicació dels mestres en el disseny 
del pla de formació anual. (> 80 %) 

Nombre de cursos de formació realitzats en el 
període de gestió, (1 curs formació = 25 %, 4 
cursos = 100 %). 

Índex de participació del claustre en els cursos 
/ seminaris organitzats (> 80 %).  

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

Recursos Responsables Temporització 

Els propis del centre Equip directiu Primer curs i altres 
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OBJECTIU Núm. 1 

Aprofunfir en la cohesió de tots els sectors de la comunitat 
educativa: alumnes, famílies i professionals (docents i no 
docents). 

Línies d’actuació Indicadors 

Implementació dels protocols d’acollida en tots els 
sectors de la comunitat educativa. 

Realització de simulacres d’acollida d’alumnat 
nouvingut com a forma posar en pràctica diferents 
situacions. 

Implicació de les famílies com agents acollidors. 

Consolidació i millora de les dinàmiques de treball 
de l’equip docent, així com el clima. 

Grau de satisfacció dels nous membres per 
l’aplicació dels protocols d’acollida (> 80 %). 

Nombre de sessions per curs de simulacres (1 
simulacre per classe x 4 cursos = 100 %) 

Grau d’implicació de les famílies. 

Enquesta del grau de satisfacció dels docents 
sobre l’ambient de treball a l’escola. 

Recursos Responsables Temporització 

Els propis del centre Equip directiu / Claustre Primer curs i altres 
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OBJECTIU Núm. 2 Consolidar canals de relació fluïds amb l’Associació de Mares 

i Pares d’Alumnes (AMPA). 

Línies d’actuació Indicadors 

Sistematització de trobades entre l’Equip Directiu i la Junta 
Directiva de l’AMPA com a espai d’intercanvi. 

Establiment d’un calendari de trobades entre la Direcció i 
la Presidència de l’AMPA. 

Tramesa d’informació continuada a la Junta de l’AMPA 
sobre activitats que es realitzen al centre. 

Posada en funcionament d’un sistema de bústia 
electrònica de suggerències, queixes, ... on tinguin accés 
les famílies. 

Nombre de trobades per curs (1 trobada 
mensual x 10 mesos = 100 %). 

Nombre de trobades per curs (1 trobada 
quinzenal x 10 mesos = 100 %). 

Grau de satisfacció dels membres (> 70 %). 

Nombre de rebudes mensuals (inicialment 
més de 10 rebudes / mes = 100 %), 
s’ajustarà a la PGA. 

Recursos Responsables Temporització 

Els propis del centre L’Equip Directiu / AMPA Primer curs i altres 
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OBJECTIU Núm. 3 Mantenir la xarxa de relacions amb altres centres educatius. 

Línies d’actuació Indicadors 

Participació a les coordinacions / sessions de treball 
establertes per l’Administració educativa: coordinació 
primària-secundària, Junta de directors i directores, 
seminari de caps d’estudis, seminaris d’especialistes, ... 

Disseny d’activitats conjuntes amb l’escola bressol del 
barri i properes. 

Organització d’activitats conjuntes i/o de col·laboració amb 
l’altra escola del barri. 

Nombre de sessions de participació (totes = 
100 % d’assoliment). 

Nombre d’activitats realitzades de participació 
amb l’escola bressol del barri (4 activitats per 
curs = 100 % d’assoliment). S’anirà ajustant 
aquesta dada a la PGA. 

Nombre d’activitats realitzades amb l’altra 
escola del barri (1 activitat per curs = 100 % 
d’assoliment. 

Recursos Responsables Temporització 

Els propis del centre L’Equip Directiu Primer curs i altres 



PdD 2012-2016                                                                                                                         Escola Martinet 

 30 
 

 

 

 

 

 

 

À
m

b
it

 d
e
 l

a
 c

o
n

v
iv

è
n

ci
a
 i

 l
e
s 

re
la

ci
o

n
s 

in
st

it
u

ci
o

n
a
ls

 
OBJECTIU Núm. 4 Potenciar l’ús dels diferents espais de l’escola més enllà de 

l’horari escolar. 

Línies d’actuació Indicadors 

Oferta d’ús del pati escolar fora de l’horari escolar amb la 
vigilància necessària. 

Ús d’espais de l’escola per a activitats de formació a 
entitats sense ànim de lucre. 

Col·laboració amb l’Associació de Veïns d’Almeda en 
activitats educatives. 

Quantitat de dissabtes que “s’obre” el pati de 
l’escola al curs (primer curs: 3 dissabtes al 
curs = 100 % d’assoliment, quart curs: 1 
dissabte al mes x 10 mesos = 100 % 
d’assoliment). S’anirà ajustant a la PGA. 

Nombre d’entitats que utilitzen algun espai 
escolar. 

Nombre de col·laboracions realitzades (1 
col·laboració trimestral = 100 % 
s’assoliment). S’ajustarà a les PGA. 

Recursos Responsables Temporització 

Els propis del centre 
L’Equip Directiu / Consell 

Escolar 
Primer curs i altres 



PdD 2012-2016                                                                    Escola Martinet 

31 

 

 

 

 

 

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 les 
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’assoliment 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 2018-2019, 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 comunicat al claustre, al consell escolar i a la Inspecció d’Educació, a 
través de la web de centre, tal i com s’ha fet amb els Projectes de Direcció 
anteriors. 
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