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MARC NORMATIU DEL PROJECTE DE DIRECCIO 

• LeyOrgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
• LLEI 12/2009, de 10 de juliol, d’educació 
• LeyOrgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
• DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius 
• DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius 

públics i del personal directiu professional docent 
• DECRET 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de 

novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu 
professional docent 

• RESOLUCIÓ ENS/189/2016, de 21 de gener, de convocatòria de concurs de 
mèrits per seleccionar eldirector o directora dels centres educatius dependents 
del Departament d'Ensenyament. 
 

1- INTRODUCCIÓ 

1.1 PUNT DE PARTIDA – MOTIVACIONS DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ 

Una de les meves inquietuds  des de l’inici de l’aventura de ser directora de l'Escola 
Mediterrània és veure la seva construcció,  per tal de garantir un espai nou on poder fer 
realitat els somnis de l'alumnat, de les famílies  i de la Comunitat Educativa en general.  
Durant el període que he estat directora he pogut veure el gran esforç realitzat per a 
l’adequació dels espais de l’escola.  

El curs actual 2015-2016 és per a l’escola un any important atès que els alumnes que van 
començar al curs 2008-2009 (primer any de l’escola) fent P-4, finalitzen l’etapa d’Educació 
Primària tot essent la 1ª Promoció de 6è. 

Continuar amb el càrrec durant els propers quatre cursos em permetrà seguir amb la tasca 
endegada en el centre i donar resposta a totes necessitats de l’escola des de diferents 
àmbits.  

Entenc l’exercici de la direcció com el fet d’encapçalar un projecte col·lectiu, dinàmic i 
participatiu. La tasca de direcció no és gens fàcil però a la vegada t’engresca, t’il·lusiona, et fa 
prendre decisions constants, decisions que cal mesurar amb molt de seny i acompanyar-les 
de respostes coherents i ben elaborades.  

Les motivacions que m’han portat a realitzar aquest nou projecte d’acció directivasón 
principalment donar continuïtat a les propostes d’actuació iniciades fa  quatre anys, 
propostes que pretenen mantenir, reforçar, innovar tot donant continuïtat als projectes més 
significatius del centre, així com, afavorir la implicació de la Comunitat Educativa per la 
millora  dels resultats educatius  de l’alumnat. 
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Un altre aspecte que centrarà aquest projecte serà la consolidació de totes les actuacions 
iniciades en aquests quatre cursos anteriors,la planificació de les estratègies metodològiques 
i l’adequació dels recursos per afavorir el desenvolupament dels infants que acompanyem 
en el dia a dia del llarg camí de l’educació. 

Per l’Equip Directiu, l’acollida és un factor clau per a la cohesió del nostre alumnat, de les 
seves famílies i dels professionals que s'han anat incorporant i s'incorporaran a la vida de 
l'escola, establint una forma "de fer" i "de ser" participativa i afectuosa. 

Per tal de poder promocionar el treball col·laboratiu entre els docents és necessari que  la 
direcció de l'escola  fomenti  un lideratge distribuït, valor propi d’una direcció responsable. 
El que jo proposo per poder aconseguir aquesta fita és tenir l’oportunitat de gestionar els 
equips humans del centre mitjançant la distribució de responsabilitats, la motivació i el 
desenvolupament professional de tot el personal del centre. Un dels elements claus per 
poder assolir-lo és la capacitat de comunicació, el convenciment,  la generació d’empatia i el 
compromís amb l’escola. 

La presa de decisions també ha de ser una tasca compartida entre totselsmembres de la 
comunitat educativa. Així és que establir els canals necessaris tant a nivell d’aula, com 
d'organització dels equips humans perquè els diferents estaments de la comunitat puguin 
conèixer el dia a dia, reflexionar sobre les actuacions i els resultats educatius. 

L’Equip Directiu que impulsarem PdD pels propers 4 cursos 2016-2020 juntament amb 
l’equip Docent el formem som: 

- Directora : Dolors Castellano Bonich – mestra d’Educació Infantil i Primària 
- Cap d’estudis:  Verònica  Atienza Guàrdia - Mestra d’Educació Primària   
- Secretària: Eva Parejo Sánchez – Mestra d’ Educació Infantil i Primària 

L’ estructura d’aquest projecte està basada en: 
- La diagnosi actualitzada de l’escola. 
- Anàlisi dels objectius del PdD 2012-16. 
- La concreció d’objectius, estratègies, actuacionsi recursos . 
- L’avaluació dels  processos i resultats. 
- La  promoció del treball col·laboratiu, lideratge distribuït i participació de 

la Comunitat Educativa. 
- La difusió dels resultats i el retiment de comptes. 
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2- DIAGNOSI ACTUALITZADA DEL CENTRE 

La diagnosi actual del centre es fonamenta en l’anàlisi i valoració de diferents factors que 
permetran tenir el coneixement d’on ens trobem i ,a partir d’aquí, plantejar-nos cap on hem 
d’anar. És el punt de partida d’aquest projecte de direcció. 

Per a aquesta anàlisi i avaluació s’han tingut en compte els evolutius de tots els factors des 
del curs 2012-2013, el període d’inici del mandat actual de direcció. 

Les fonts d’informació són el sistema d’indicadors de centre, els informes de les avaluacions 
externes, les Programacions Generals Anuals, les Memòries Anuals, la documentació interna 
del centre i l’informe de l’AVAC. 

Els factors que conformen aquesta diagnosi són:  

1. L’anàlisi del context. 
2. Anàlisi de les avaluacions internes i externes. 
3. Identificació de les principals disfuncions i necessitats organitzatives i funcionals.  
4. Actualització del PEC. 
5. Autoavaluació del PdD anterior. 
6. Evidències i propostes de millora. 

 

2.1 ANALISI DEL CONTEXT 
 

L'Escola Mediterrània es troba situada a la ciutat de Viladecans, tercer municipi en població 
del Baix Llobregat. Segons les xifres oficials del Padró, aprovades per l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE), a data 1 de gener de 2015, Viladecans té 65.549 habitants. En el Baix 
Llobregat la població és de 808.644 habitants. El creixement de la població és lent (0.39%) i 
la tendència és a l’estancament o fins i tot a la baixada. 

És un centre inicialment dissenyat per ser de doble línia des d'Infantil a E. Primària. Va ser 
inaugurat el setembre del curs 2008-2009 i al llarg d'un curs i mig va estar ubicat al barri de 
Montserratina. Durant el curs 2009-2010 es va traslladar a la ubicació actual. Des de llavors  
ens trobem en mòduls prefabricats. Actualment està al Barri de  Llevant, concretament a l’ 
Av. Jocs Olímpics 11.   

Durant els últims anys, a mesura que l’escola ha anat creixent, s’han anat incrementant el 
número de mòduls. Cada un dels mòduls té la mateixa estructura 2 /4 aules,  WC i/o 
despatxos o aules petites. 

Al llarg d’aquests últims 4 anys s’han fet millores a l’escola tant a l’interior com a l’exterior, 
gràcies al suport del Departament d’Ensenyament i a l’Ajuntament.  Les reformes s’han fet 
per adaptar les aules a la situació provisional d’ubicar alumnes de l’Institut Torre Roja. 
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Voldria  fer menció especial  a l’AMPA per la genial idea de “donar color a l’Escola”; una  
millora que  va ser possible gràcies a les donacions de fàbriques de pintura, a les famílies, als  
docents i amics de l’escola... Gràcies a la col·laboració  desinteressada d’una empresa que va 
oferir el material, els  treballadors, i el més important, la il·lusió de fer realitat el somni d’una 
comunitat Educativa que desitja la continuïtat de l’Escola. Actualment i gràcies a la Lia la 
noia que fa pintar el mural del fons marí, l’escola Mediterrània té un tret diferenciat que ens 
identifica a la ciutat de Viladecans. 

Actualment hi ha un total de 9 mòduls, 2 dels quals es comparteixen amb l’Institut Torre  
Roja per ubicar els alumnes de 1r d’ESO. Aquesta situació és deguda al creixement 
demogràfic produït des de l’any 2.000 i a la construcció de tres escoles d’E. Primària fet que 
produeix que des del curs 2015-16 hi hagi una demanda de places d’E. Secundària i hi hagi 
una necessitat d’ ubicar l’alumnat de la ESO.  A conseqüència d’aquest fet l’espai de l’escola 
Mediterrània s’ha utilitzat per ubicar a 2 grups de 1r ESO dependents de l’Institut Torre Roja.  

En els propers cursos hi haurà la necessitat de construcció d’un Institut nou a la població. 

La davallada de natalitat, els moviments migratoris provocats per la crisi econòmica i la 
provisionalitat de l’escola ha provocat una disminució de matriculació  a l’ escola 
Mediterrània i a la resta de la ciutat.  

 
2.1.1 Evolució alumnat: Cursos 12- 16 

CURS ALUMNES  

E. INFANTIL 

ALUMNES  

E.PRIMÀRIA 

ALUMNES 
NOUVINGUTS 

ALUMNES 

NEE 

BAIXES 

ALUMNES  

MOBILITAT  

ALUMNES 

MOBILITAT 

PROFESSORAT 

12-13 116 106   14 16,33% 25% 

13-14 78 134  1 6 2,67% 12,31% 

14-15 71 197 6 3 5 4,43% 19,72% 

15-16 75 230 9 3    

Dades 
SIC 

  1,48% 
(c. 14-15) 

2,21% 
(c. 14-15) 

   

 

Al llarg dels últims tres cursos hem vist com a la ciutat de Viladecans s’han reduït 5 línies de 
P-3.  A l’escola Mediterrània des del curs 2012-13  hem vist la reducció 1 línia. Aquesta dada i 
la incertesa del tancament de la línia de P-3 o la possibilitat de només admetre germans 
durant el procés de preinscripció ha provocat una mobilitat de l’alumnat i un canvi constant 
en els grups classe. Per aquest fet també s’ha vist un increment d’alumnat nouvingut per a 
cobrir les vacants que van sorgint anualment. 
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2.1.2 Previsió de l’oferta educativa en els propers  4 cursos 2016-20 

La previsió del futur de l’escola Mediterrània és incerta. En aquests moments s’estan 
plantejant vies de solució per tal de donar cabuda sobretot a l’alumnat de Secundària 
donada la situació d’augment d’alumnat en edat de Secundària i la davallada d’E. Primària.  

La informació actual és incerta, malgrat tot, la informació es que en el curs 17-18 no hi haurà 
una línia de P-3 i l’escola progressivament es convertirà en 1 línia. Caldrà esperar anualment 
els possibles canvis 

 

CURSOS E. Infantil E. Primària 

Curs  2015-16 1P3,  1P4, 1P-5 (3 grups) 1 1r, 2 2n, 2 3r, 2 4t, 2 5è, 16è    (10 grups) 

Curs  2016-17 1P3,  1P4, 1P-5 (3 grups) 1 1r,12n, 2 3r, 2 4t, 2 5è,  2 6è  (10 grups) 

 
2.1.3 Anàlisi socioeconòmic de les famílies/alumnat de l’escola: 

 

Les famílies del centre són, en la seva gran majoria, d’un perfil jove que ha nascut arreu de la 
geografia catalana (majoritàriament a l’àrea metropolitana de Barcelona). Són de classe 
mitjana treballadora, malgrat que la crisi econòmica i l’arribada de famílies nouvingudes  ha 
provocat canvis situació sòcio-econòmica d’ algunes famílies de l’escola.  

S’ha incrementat en els darrers cursos les beques de llibres, menjador, activitats 
extraescolars…Aquesta gestió ha estat coordinada per la Comissió Social que treballa 
conjuntament amb Serveis Socials del municipi, l’EAP, el PEE per tal de dotar a l’alumnat dels 
recursos materials necessaris per a dur a terme una bona escolarització i cobrir les 
necessitats bàsiques. 

 

CURS 
Nº 

ALUMNES 

AJUTS 
MENJADOR 
(C.C i Ajunt) 

AJUNTAMENT 
MATERIAL 

LLibres 

AJUTS 
DEPARTAMENT 

LLIBRES 
SOCIALITZATS *1 

AJUTS 
AJUNTAMENT 
SOCIALITZACIÓ 
DE LLIBRES  *2 

PLA ENTORN 
AJUNTAMENT 
Ajuts sortides i  

Act. Extraescolars*3 

12-13 
222 22 (10% ) 20    (9,9%)  

 

688,52€ 240€(10 nens sortides) 

13-14 212 20 (10,6%) 25  (9,4% ) 688,52€ 240  (10 nens sortides) 

14-15 268 29 (9,24%) 17 (6,34%) 1565€ 688€ 245€( 4 nens extraescolar) 

15-16 313 51 (16,2%) 15 ( 4,79% )  3690€ 688,52€ 
256,77€(8 nens sortides) 
45€(2 nens extraescolars) 
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SI
C

 

1
5

-1
6 

   

1. Índex d’alumnes amb NSCD (situació econòmica desfavorida 3,32% 
2. índex  d’alumnes que gaudeixen d’ajuts per a adquisició de llibres de text, 

material didàctic 4,5% 
3. Índex de famílies associades a l’Ampa 63,73%  
4. Índex de famílies que fan aportacions econòmiques  per activitats 

extraescolars 17% 

 

*1- 2*  Ajuts de llibres socialitzats: Per tal de donar resposta a l’increment dels alumnes 
amb situacions desfavorides i l’increment d’alumnat nouvingut;  l’escola en el curs 2012-
13 inicia un projecte de socialització de llibres de text a E. Primària.  

S’estableix una quota  de socialització des de C. Inicial, hi ha una aportació econòmica de 
l’AMPA,  Ajuntament i  Departament d’Ensenyament.  

El Projecte de socialització  ha permès en els darrers cursos  dotar a l’alumnat de llibres, 
baixar la quota i la creació d’un banc de llibres per a famílies amb dificultats 
socioeconòmiques. 

En el curs 16-17 es consolida el projecte de socialització de llibres de text de les àrees amb el 
100% de llibres d’E. Primària socialitzats. 

3* Ajuts del Pla Educatiu d’entorn i Serveis Socials del municipi: Des del curs 2012-13  
Serveis socials del municipi, un cop escoltades les famílies amb dificultats socioeconòmiques 
i la Comissió social de les escoles, proposa que les aportacions econòmiques per a llibres no 
siguin individuals per als alumnes, sinó un banc de recursos per a l’escola.  

Les famílies han de pagar les quotes de socialització i la quota de material escolar. 

A partir del curs 14-15 l’escola unifica les quotes de material i sortides i es produeix un 
augment d’alumnat que assisteix a les sortides donat que la quota de llibres s’ha reduït. 

Al llarg dels 4 cursos anteriors hem pogut observat com ha disminuït l’índex de famílies 
associades a l’Ampa i l’índex de famílies que fan aportacions econòmiques per activitats 
extraescolars.  Considerem que l’oferta d’activitats a la ciutat tant esportives com d’idiomes 
o bé darrerament vinculades a les tac es prou amplia. Malgrat tot aquest curs hem vist un 
increment d’alumnat inscrit a activitats extraescolar d’Anglès i robòtica. 

 
2.1.4 Nivell lingüístic i cultural: 

 

El coneixement de la llengua catalana és força alt en la seva majoria, moltes d'aquestes 
famílies entenen el català, però la llengua que predomina a la llar és el castellà. A nivell 
institucional es tendeix a fer un ús més freqüent del català que en l’àmbit familiar. 
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Aquest curs 2015-16 hem fet una enquesta  a la Comunitat  Educativa de l’escola (famílies, 
personal no docent, personal docent, alumnat).  De les 205 famílies de l’escola han respost 
75,  (36,6%) també s’ha passat l’enquesta l’alumnat de C. Superior 75 alumnes. 

Les dades resultants ens indiquen que malgrat hi hagi un coneixement de  la llengua 
catalana, l’ús de la llengua entre l’alumnat i les famílies es baix, la TV També la veuen més 
sovint en llengua castellana. A nivell de lectura hi ha una tendència a llegir llibres en castellà. 

Pel que fa al personal no docent – monitoratge de menjador, extraescolar la tendència és a 
parlar el català amb l’alumnat, malgrat alguns hagin de millorar l’expressió oral i mostrin 
més dificultats en mantenir el català com a llengua d’ús amb l’alumnat. 

Aquestes dades ens donen un indicador de la necessitat de continuar fent actuacions a 
l’escola per augmentar l’ús del català tant a l’escola com en les activitats extraescolars i 
quotidianes.  

 

2.1.5 Diversitat 
 

En els darrers cursos s’han produint varies baixes i altes de l’alumnat  provocat per la 
incertesa de la continuïtat de l’escola i la construcció d’un edifici per ubicar-la. 

Algunes de les noves famílies arribades a l’escola, tenen origen de fora de Catalunya i de 
l’estranger; dins  d'aquest petit grup predomina Centre i Sud- Amèrica, Marroc  i Xina El 
percentatge de famílies amb nacionalitat estrangera –amb dades del curs 2015-2016 és del 
9,23%. 

Segons els resultats del SIC  l’escola  en  el curs 14-15 l’índex d’ alumnat Nouvingut ha estat 
de 1,48 aquest fet més les incorporacions durant el curs ha permès una dotació d’una 
mestra fent  ½ jornada d’Aula d’acollida. 

El percentatge d’alumnat amb NEE ha augmentat en els darrers cursos, Diversitat 
significativa: 2,33%  i des de fa tres  cursos s’ha augmentat la dotació de plantilla amb una 
mestra d’E. Especial. 

 

2.1.6 Absentisme 
 

Els valors de l’indicador de l’absentisme de l’alumnat superior al 25%  presenten valors 
superiors a la mitjana en els tres trimestres a E. Primària  (Valor 1%) en el 1r. Trimestre a E. 
Infantil (Valor 1,38%). 

S’han planificat actuacions amb el professorat per adequar el recompte d’hores i amb les 
famílies per la conscienciació de l’assistència a l’escola. 
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2.2 . ANALISI DELS RESULTATS  
 

2.2.1 Anàlisis de les proves internes: 
 

Un dels objectius prioritaris del PEC es: 

“Millorar els resultats educatius  de  tot  l’alumnat d’acord amb els principis d’excel·lència i 
equitat”. 

En el PdD  2012-16  l’ objectiu  es va  concretar  en la “Millorar les competències 
comunicatives lingüística i  matemàtica” 

Durant 4 cursos l’equip de coordinació pedagògica format pels coordinadors de Cicle i la cap 
d’estudis han treballat seguint les línies d’actuació proposades en les diferents PA i MA,  
proposant  acords metodològics i estratègies de treball consensuades en cicle i iniciades a les 
aules. 

Al llarg dels quatre cursos anteriors a l’escola s’han enregistrat les dades de les proves 
internes: 

 -E. Infantil: Prova Teberoski de Llengua Catalana i Prova interna de numeració, formes 
geomètriques, seriació. 

-E. Primària: Proves ACL 

Detallarem els resultats obtinguts i ens proposarem l’indicador inicial pel nou mandat de 
direcció 2016-20.  

En les Programacions Generals Anuals dels propers 4 cursos, ens proposarem els canvis 
necessaris en  les proves inicials i finals  anuals. 

En les Memòries Anuals ajustarem  l’índex de millora dels resultats obtinguts i ens marcarem  
els  aspectes a treballar anualment en les PA per poder anar consolidant-los i millorar 
progressivament.  
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COMPETÈNCIA MATEMÀTICA: 

 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: 

 

RESULTATS PROVES INTERNES LLENGUA Cursos 2013-2015 

Competència  Lectora Juny-13 Juny -14 Juny- 15 

Mitjana dels 3 cursos 
Valor Inicial PdD  

2016- 20 

E. Infantil Prova Teberoski     

1r.  ACL 88% 89% 85% 87,3% 

2n. ACL 58% 72% 87% 72,3% 

3r. Proves d’Av. Diagnòstica 72% 88% 64% 74,6% 

4t.  ACL - 67% 87.5% 77,2% 

5è. ACL - 
 

58% 58% 

6è. Proves CC BB - - 

 

 

RESULTATS PROVES INTERNES DE MATEMÀTIQUES Cursos 2013 - 2015 

Competència  Matemàtica Juny-13 Juny-14 Juny -15 

Mitjana dels 3 cursos 
Valor Inicial PdD  

2016-2020 

E. Infantil 87% 93,5% 89,7% 90,06% 

1r.  Proves internes  90% 98% 84.75% 90,9% 

2n.  Proves internes   94% 94% 89% 92,3% 

3r.  Proves d’Av. Diagnòstica 78%* 88%* 69.4% 78,4% 

4t.  Proves internes - 80.5% 82.5% 81,5% 

5è. Proves internes - - 79% 79% 

6è. Proves internes    
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2.2.2 Anàlisi dels resultats interns: 
 
2.2.2.1 Índex de superació dels Cicles: 

 

% D’ALUMNES QUE SUPEREN ELS DIFERENTS CICLES GLOBAL DE 
CATALUNYA 

CICLES Curs 12-13 Curs 13-14 Curs 14-15 DADES SIC 

C. INICIAL 94 91,67 88,2 95 

C. MITJA - 75 91,5 93 

C. SUPERIOR - - - 89 

 

          2.2.2.2 Índex de superació de les àrees: 

% D’ALUMNES QUE SUPEREN LES ÀREES 
 CICLE INICIAL MITJA

NA 
CAT. 

CICLE MITJÀ MITJA 
NA 
CAT. 

CICLE SUPERIOR MITJ
ANA 
CAT. 

Àrees 
12-13 13-14 14-15 1213 13-14 14-15 12-

13 
13-
14 

14-
15 

Llengua i 
Literatura 
Catalana 

88 89,58 88,24 92,27 - 66,67 91,49 90,29 - - - 86,59 

Llengua i 
Literatura 
Castellana 

94 91,67 90,19 94,71 - 91,67 91,49 91,71 - - - 87,22 

Llengua 
Estrangera 

96 93,75 86,27 95,38 - 100 93,62 90,82 - - - 85,55 

Matemàtiques 96 91,67 92,16 93,69 - 83,33 89,36 89,34 - - - 84,71 

Coneixement 
del Medi 

100 97,92 92,16 96,51 - 91,67 95,74 91,94 - - - 87,22 

Educació  
Artística 

100 100 100 98,37 - 100 100 97,01 - - - 91,15 

E. Física 100 100 100 98,66 - 100 100 97,9 - - - 96,74 

Religió - 100 100 97,88 - 100 100 97,9 - - - 96,73 

Projecte 
interdisciplinari 

98 100 100 97,27 - 100 100 96,1 - - - 94,31 
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Cicle Inicial:  la superació de les àrees del curs 14-15 mostra resultats baixos en les tres 
llengües: 5 punts per sota la mitjana en llengua català, 6 en llengua castellana i 10 en 
llengua anglesa. A Matemàtiques  2,8 aproximadament i Medi 5,5. 

C. Mitjà: Els valors en la superació de les àrees del curs 14-15 de cicle mitjà es recuperen una 
mica. Medi i de la llengua  anglesa superen lleugerament el valor de la mitjana de 
Catalunya.   

C. Superior: No hi ha resultats de final de cicle superior. Les primeres dades seran al 
finalitzar el curs 15-16. 

Podem observar que com la trajectòria de l’escola és curta encara no hi ha dades prou 
rellevants per establir uns índex de millora prou fiables. Les variables de la mobilitat de 
l’alumnat i l’arribada de nouvinguts fan que variïn constantment els grups d’alumnes 
dificultant la recollida i anàlisi de les dades. 

 

2.2.3 RESULTATS DE LES AVALUACIONS EXTERNES: 
Avaluació Global Diagnòstica 3r E.P. 

El CURS 14-15 es va incorporar  una prova externa anomenada Global Diagnòstica que 
avaluarà a l’alumnat de 3r de Primària en les àrees de Llengua Catalana, Castellana i 
matemàtiques. 

L’Escola Mediterrània incorporà en el nou PdD les dades obtingudes en el curs 14-15 i 15-16 
com  a valors que ens indiquin els aspectes a millorar tant en Matemàtiques com llengües. 

Prova de llengües: Catalana i Castellana: 
 

  % Llengua catalana % Llengua castellana  

Global Com. 

Oral 

Com. 

Lec. 

Exp.  

Esc. 

Exp. 

 Oral 

  

Global Com.  

Oral 

Com.  

Lec. 

Exp 

Esc. 

Exp. 

Oral 

 

 

3A 

  50 44,44 61,11 72,22 77,78 61,11 94,44 61,11 66,67 83,33  

3B 
77,27 54,55 86,36 77,27 90,91 81,82 86,36 81,82 95,45 68,18  

MITJANA 

ESCOLA 65 50 75 75 85 72,5 90 72,5 82,5 75  

MITJANA 

CATALUNA 
71,3 67,2 76,4 80,0 83,3 73,3 76,8  72,7   85,5 85,3   
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En els resultats observem que hi ha una dispersió en els resultats del grup A i el Grup B, 
aquesta situació ve donada per l’augment d’alumnat nouvingut en el grup A. 

Durant el curs 15-16 hem iniciat l’ILEC i s’ha treballat per fomentar acords metodològics i 
establir criteris d’avaluació per tal de millorar els resultats en la franja que està per sota la 
mitjana dels valors de la mateixa tipologia 

Prova de Matemàtiques: 

  % Matemàtiques 

Global 

 

Numeració 

Càlcul 

  

Espai i forma 

Mesura 

Relacions 

canvi 

Estadística 

i atzar 

3A 61,11 

 
66,67 44,44 77,78 55,56 

3B 77,27 

 
77,27 63,64 86,36 81,82 

Mitjana de 

l’escola 
70 72,5 55 82,5 70 

Mitjana de 

Catalunya 
78,65 72,3 65,5 80,5 69,4 

 

Els resultats de les competències avaluades en la prova diagnòstica són coherents amb els 
de l’avaluació interna del cicle mitjà pel que respecta a la llengua castellana i la matemàtica. 
En el cas de la llengua catalana s’observa que el resultat de l’avaluació externa és inferior al 
de la interna. 

 

2.2.4 COMPARATIVA AVALUACIÓ INTERNA I EXTERNA:  

L’històric de dades de l’escola Mediterrània és recent, des dels inicis hem dissenyat proves 
internes per anar avaluant a l’alumnat i intentar  veure l’evolució en l’objectiu proposat en el 
PdD 2012-16: “Millorar la Competència Lingüística i Matemàtica de l’alumnat”. Les dades 
s’han  reflectit en les Memòries Anuals corresponents.  

En el cursos 14-15  i 15-16 podrem iniciar la comparativa entre les proves internes i externes 
de 3r. 

A partir del curs 15-16 podrem iniciar les comparatives de les proves de Competències 
Bàsiques de 6è . Aquest fet serà un motiu de reflexió per part del professorat i per l’equip 
directiu per al futur mandat de direcció 2016-20, considero que serà un aspecte clau per a la  
presa de decisions en la metodologia i en la manera de plantejar l’avaluació. 
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  2.3 AUTOAVALUACIÓ PROJECTE DE DIRECCIÓ 

Un cop analitzat el Projecte de direcció del període 2012-16 evidencio que durant els 4 
cursos hi ha hagut una evolució en el projecte inicial, ha estat un document viu i s’han 
incorporat projectes en les diferents PGA i MA. 

Al llarg de la diagnosi hem anat fent una autoavaluació del procés viscut durant els quatre 
cursos anteriors. 

 En aquest punt faré una  autoavaluació dels objectius que m’havia plantejat en el segon 
mandat de direcció (2012-16):  

Objectiu 1:“Millorar els resultats dels alumnes en lectoescriptura” 

Concretat en dos objectius específics: “Millorar la comprensió lectora” i “Millorar de la 
competència escrita”. Ens hem adonat que cal continuar en el procés de treball iniciat 
durant els últims cursos i  concretar i aplicar estratègies de comprensió lectora que hem 
pactar a l’escola amb el suport a la formació ILEC, de la que ens resten dos cursos per poder 
consolidar la línia metodològica de l’escola en les etapes E. Infantil i E. Primària. S’ha pogut 
avançar en la sistematització de proves Teberoski i ACL a tota la primària. 

A continuació enumeraré les estratègies de continuïtat per al proper PdD 2016-20 per 
fomentar la millora de la Competència Lingüística de l’alumnat. Les estratègies i actuacions 
estan concretades en comprensió i expressió, tant  oral  com escrita, de les tres llengües – 
català, castellà i anglès-, en les concrecions metodològiques, tipologies textuals així com 
l’optimització dels recursos humans i materials. 

1. Treballar la comprensió lectora a través del material didàctic Lectogrup a  E. Primària 
2. Aplicar diàriament els 30 minuts de lectura  a E. Primària, segons la metodologia acordada al 

centre, incloent lectures competencials. 
3. Aplicar les tipologies de text per nivells a E. Primària 
4. Consensuar i aplicar els símbols que s’utilitzaran per a corregir a partir de la rúbrica a E. 

primària. 
5. Utilitzar estratègies de treball cooperatiu com a activitat prèvia a l’ elaboració de textos  
6. Treballar la competència escrita: E. Infantil – Racons .C. Inicial d’agrupaments flexibles i C. 

Mig i C. Superior: dos mestres a l’aula. 
7. Desenvolupar l’activitat de les Tertúlies dialògiques des de 2n a 6è. (excepte 5è) 
8.  Sistematitzar activitats d’expressió oral en tots els cursos en les diferents àrees curriculars.  
9. Dur a terme l’activitat "Sharing to Learn" a 5è, amb col·laboració d'alumnes de l'INSS  T. 

Roja. 
10. Desenvolupar l’activitat de la Mostra de Teatre  a 5è d’ E. Primària 

 

Malgrat la planificació de diverses estratègies i actuacions per avançar en aquest objectiu,  

hem de proposar noves actuacions per assolir el grau de millora desitjat. La Formació ILEC i 
Ara Escric ens ajudarà a definir la línia de treball iniciada en l’anterior projecte i aconseguir 
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l’objectiu final “la MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS EN COMPETÈNCIA LINGÜÏSTICA. 

Objectiu 2.“Millorar els resultats acadèmics en habilitats matemàtiques”. 

Durant els quatre anys hem anat consensuant acords metodològics i incorporant materials i 
recursos com el Treball cooperatiu per a la Resolució de problemes, el “Quinzet”  per 
afavorir el càlcul mental i la instauració del material didàctic “Rumiagrup” per afavorir un 
treball competencial de les matemàtiques.  

Volem garantir la continuïtat de les estratègies i suports humans per donar afavorir el 
consens arribat en quant a la consecució de  la línia metodològica elaborada durant el cursos 
2012-16 : 

1-Consensuar unes línies metodològiques  per afavorir la millora del resultats:   

1. Incorporació de material sensorial per treballar les figures i els cossos geomètrics a 
Educació Infantil i E. Primària. 

2. Treball sistemàtic de les matemàtiques a racons en les etapes d’E. infantil i E. 
Primària. 

3. Aplicació d’estratègies de càlcul mental de manera sistemàtica a l’etapa E. Primària 
4. Realitzar dictats matemàtics de manera sistemàtica a E. Primària 
5. Consolidar tècniques de treball cooperatiu com a metodologia en sessions de matemàtiques 

en tots els nivells. 
6. Treballar la resolució de problemes a través del material didàctic Rumiagrup a tota la 

primària.  
7. Sistematitzar activitats de recollida de dades, estadística i anàlisi a tots els cursos. 

 

En el nou projecte de Direcció prioritzem tal com hem mencionat en la competència 
Lingüística el desenvolupament del nou Currículum intentant assolir les estratègies 2, i 3. 

2.Estructurar els continguts del currículum per nivell.  

3. Incorporar els acords en les programacions d'aula. 

Objectiu 3: “Organitzar la documentació administrativa de l’escola” 

L’ Equip directiu i el Claustre ens sentim satisfets per l’elaboració dels documents marc (Pla 
d’Acollida, PLC ,NOFC,  PEC).  

Pel treball mediambiental iniciat que ens ha permès rebre durant aquest període el distintiu 
d’Escola Verda, elaborar un Projecte Mediambiental a l’escola, participar de la Formació 
Anual d’Escola Verda.  Incorporar-nos  en el Projecte Euronet 50x50 d’Estalvi energètic de la 
diputació participant durant 3 cursos i rebent  reconeixement de participació. 
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Objectiu 4: “Millorar l’estructura organitzativa de l’escola” 

Al llarg del mandat hem creat els documents que marquen la línia organitzativa del centre. 
L’estructura de treball dels equips humans i l’optimització de les funcions individuals, la 
concreció i desenvolupament del Currículum, dels   projectes i Plans  d’escola. 

La planificació estratègica dels equips de cicle, de les comissions de treball,  tant de 
Claustre com de Consell Escolar serà la prioritat del nou PdD 2016-2020. 

Pel que fa a l’estructura organitzativa del centre ha variat en aspectes relacionats amb les 
comissions de treball.  

S’han hagut de replantejar canvis o de suprimir-ne algunes d’elles (Festes, T. Cooperatiu, 
Matemàtiques....) D’aquesta manera, doncs, s’ha reduït el nombre de comissions 
adaptant-se a les PA. 

Una dificultat detectada es la desigualtat de docents  de cada cicle al ser un centre de 
línies irregular per cicle; aquest fet fa que no es pugui garantir  un docent de cada cicle x 
comissions. 

Proposarem canvis durant els propers cursos per optimitzar el temps de reflexió, presa de 
dedicions d’acords metodològics i iniciar la concreció del nou currículum d’educació 
primària.  

Concretarem: -  Comissions Curriculars amb representants de cada cicle per fomentar la concreció 
d’acords i criteris metodològics i d’avaluació de les competències lingüística, matemàtiques i Tac  i 
l’elaboració  de les programacions d’aula. 

Els mecanismes que s’han establert al centre per atendre a la diversitat són: 

1. Atenció a l’aula ordinària per part del tutor/a. 

2. Atenció a l’aula ordinària per part de la mestra de reforç i/o E. Especial. 

3. Atenció en petit grup, en grups de reforç, desdoblaments, tallers i racons. 

4. SEP: (suport escolar personalitzat) prioritzant l'atenció de l'alumnat dins l'aula amb 
dues persones atenent diversitat. Atenció amb material adaptat a l’aula ordinària. 

5. S'ha organitzat SEP fora de l'horari lectiu destinat a 1r, 3r,5è i 6è. 

Quant al model organitzatiu eficaç per atendre la diversitat del centre adequadament, s’ha 
iniciat una bona distribució de recursos humans i horaris; però, no s’ha optimitzat 
suficientment  perquè els resultats no són els desitjats.  

La proposta per obtenir una millora seria l’aplicació de la metodologia adient i la 
concreció, per part de l’equip docent, dels objectius a treballar al SEP, en els 
desdoblaments, racons... 
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Considero que és importar la “creació d’un espai de diàleg pedagògic entre els docents que 
intervenen amb l’alumnat d’atenció a la diversitat” amb Pla Individualitzat o sense i amb els 
nouvinguts; un espai de consens i acords que ajudi a la millora de resultats dels alumnes. 

A tall de Conclusió de l’autoavaluació del PdD i després d’aquests quatre cursos al càrrec 
de la direcció de l’escola, hem detectat que la planificació de les actuacions previstes en 
les PGAs no s’han ajustat prou per assolir els objectius amb eficàcia.  

El professorat del centre durant els 4 cursos hem rebut la formació interna per 
desenvolupar els projectes plantejats: 

Formació Interna de Centre: 

1. Curs 13-14: Tècniques de  Treball  Cooperatiu a l’aula. 
 

2. Curs 13-15: Formació den Tablets i Microtallers d’informàtica 

3. Curs 15-17: ILEC : Competència Lectora i gust per llegir  

4. Curs 15-16: Inclusió Escola Mediterrània 

5. Curs 15-17: L’Educació Emocional “Projecte de ciutat” 

6. Assessorament anual: Seminari d’EE.VV  

I per consolidar els acords  metodològics i la seva aplicació sistemàtica a les aules, que 
serà una fita a aconseguir en el període 2016-2020. 

M’agradaria concloure aquesta autoavaluació  del PdD anterior tot dient que, al llarg 
d’aquest període de quatre anys, l’escola ha tingut l’oportunitat de participar en diferents 
projectes del Departament d’Ensenyament , de la Diputació, de la Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient, de l’Ajuntament de Viladecans, de les Universitat IOC.  

Considero que cal aprofitar els recursos que s’ofereixen i que faciliten la tasca educadora per 
a l’avenç del nostre alumnat.  

Aquests projectes són: 

Projectes del Departament d’ensenyament: 

1. Sharing to learn i English day : És una actuació per millorar l’expressió oral  de 

l’anglès a cicle superior. 

2. Fira Educativa 

3. Col·laboració com a centre de pràctiques de FCT Formació Centre de Treball 

alumnes de Cicles Formatius del Inss T. Roja 

4. Col·laboració IOC – Pràctiques d’una alumne TEI 
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Projectes de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament: 

1- Projecte d’estalvi energètic 50 x 50. Pretén la conscienciació de tota la comunitat 
educació sobre la necessitat de l’estalvi energètic. 

Projectes Municipals:  

1- Wi!-escola:  Projectes municipals de foment de l’ús de les Tac a les escoles de la 

ciutat: Instal·lació de PDI a les aules, Jornades intercanvi d’experiències, Formació en 

Tauletes,  XIE (participació en la Xarxa d’Innovació Educativa). 

2- Pla Local de l’Esport: suport de material, recursos, foment d’activitats esportives tant 

a nivell escolar com extraescolar.  

3- Piscina Escolar per a 1r d’E. Primària (emmarcada en l’àrea d’E. Física) 

4- Mostra de Teatre: objectiu fomentar la competència lingüística i l’expressió de les 

emocions. 

5- Lliga dels llibres: afavorir el gust per la lectura 

6- Batuescola: fomentar l’educació musical 

7- Projecte Orbita  (prevenció absentisme – projecte de col·laboració Inss T. Roja i  

Escola Teide) 

8- Pla Educatiu d'Entorn: Ajuts individuals per a activitats extraescolars alumnes amb 

necessitats socioeconòmiques 

9- Pla de formació Pares i Mares. 

10- Prevenció de l’Absentisme 

11- Projecte Escola oberta al Barri:  

 

 Festa de Sant Ponç a l’Escola: Projecte de Col·laboració Ampa, Fundació 
Caviga, Associació Fotogràfica de Viladecans, Institut Torre Roja, Casal de 
Dones del Barri de Sales,  Empresa el Menú del Petit i Ajuntament. 

 Timbalers: activitat de col·laboració amb l’ entitat Diables de Viladecans i les 
Escoles Àngela Roca, Pau Casals, Dr. Trueta i Mediterrània 

 

L’Escola Mediterrània participa  en: 

 Campanyes culturals i solidàries per fomentar el valor de la col·laboració i la 
solidaritat en els nostres alumnes: Campanya de Càrites (Recollida d’aliments 
durant el mes de desembre). Campanya de Recollida de Roba, “Gloor Global 
Humanitària“. 
 

      2.4 ACTUALITZACIÓ DEL PEC 

El PEC s´ha elaborat durant els 4 cursos de l’anterior mandat, s’han incorporat anualment els 
acords organitzatius, metodològics i s’ha presentat durant el mes d’abril al Claustre, Consell 
Escolar, es farà difusió a la resta de la Comunitat Educativa i s’incorporarà a la Web de 
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l’escola. 

El 21 d’abril es va donar per aprovat el PEC “ Resolució núm.  3 d’aprovació de PEC” 

El projecte educatiu recull i desenvolupa el caràcter propi del nostre centre respectant els 
principis rectors del sistema educatiu i de les escoles de titularitat pública definits a l’article 
93 de la Llei d’educació.  

Per a desenvolupar el PdD 2016-2020 tindrem en compte els objectius que ens hem 
proposat en el PEC i que com a centre educatiu volem assolir.  

 
1. Millorar  els  resultats  educatius  de  tot  l’alumnat  d’acord  amb  els  principis 

d’excel·lència i equitat. 
 

2. Prioritzar el tractament de la diversitat per afavorir la cohesió social, garantir la 
inclusió escolar i prevenir el possible absentisme del nostre alumnat. 

 
3. Promoure la implicació i la col·laboració educatives de l’entorn familiar i social. 

 
4. Integrar el treball de la competència emocional en el currículum. 
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2.5 EVIDÈNCIES I PROPOSTES DE MILLORA 

L’informe de l’AVAC  dels 2 cursos anteriors ha estat element de reflexió molt positiu, ens ha aportat elements d’anàlisis dels resultats 
educatius, prevenció de l’absentisme, 

La informació ens ha ajudat a detectar els punts febles i a focalitzar els esforços cap al progrés. Atenent les propostes de l’informe de l’AVAC i 
analitzats tots els factors que intervenen en la diagnosi del centre, he elaborat la graella següent que permet la planificació estratègica del 
centre per als propers quatre anys. 

 

Diagnosi del centre 

Factors de la 
diagnosi 

Evidències Propostes de millora 

1. Anàlisi del context 

1. Augment de grups de secundària 
en les instal·lacions de l’escola 
Mediterrània. 
 

2. Augment l’Absentisme i retards. 

3. Augment de famílies amb 
necessitats socioeconòmiques. 

4. Augment d’alumnes NEE, 
alumnat nouvingut, alumnat amb 
dificultats d’aprenentatge. 

1.1.Treballar la cohesió dels diferents grups classe i del claustre. 

 

2.1. Coordinar-se amb l’equip directiu i Claustre de l’ institut. 

3.1 Treballar la reducció i prevenció de l’absentisme del centre amb 
intervencions directes amb les famílies i C. Socials. 

 

4.1 Garantir que l’alumnat en situació de riscsocial rebi els ajuts necessaris 
per  una bona l’escolarització. 
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5. Necessitat de donar més eficàcia 
dels Equips de Treball del centre. 

 

 

5.1 Millorar la coordinació dels mestres especialistes i suport amb la resta 
del claustre vinculats a aquests alumnes. 

5.2.Millorar en l’optimització els recursos del centre: bona organització, 
planificació estratègica “objectius i indicadors clars i concrets”. 

2. Anàlisi dels resultats 
de les avaluacions 
internes i externes del 
centre 

2. Resultats educatius interns i 
externs amb molt marge de millora.  

2.1. Fer la comparativa de les avaluacions internes i externes per analitzar 
els valors, INDICADORS  d’avaluació. La tipologia de les activitats 
d’ensenyament-aprenentatge i incidir en els aspectes més baixos. 

2.2.Establir un treball sistematitzat i competencial en les àrees 
instrumentals de les tres llengües i matemàtiques, amb una bona 
coordinació docent. 

3. Identificació de les 
principals disfuncions i 
necessitats 
organitzatives i 
funcionals 

3. La planificació de les comissions de 
treball previstes en les PGAs no han 
estat eficaces. 

3.1Planificar el temps de les reunions, les actuacions i fomentar l’eficàcia 
dels equips. 
 
3.2. Formular objectius viables,  indicadors simplificats  i  estratègies 
coherents, ben concretades en les activitats. 
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3 - OBJECTIUS I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 Un cop realitzada la diagnosi de l’escola, detectats els punts febles i les propostes de millora proposarem els objectius del PdD  alineats als 
objectius del Projecte Educatiu de Centre i tenint present les prioritats del Departament d’Ensenyament. 

OBJECTIUS PEC OBJECTIUS PdD 

1.Millorar  els resultats educatius  de  tot  l’alumnat 
d’acord amb els principis d’excel·lència i equitat. 

1.1 Millorar la competència lingüística en les tres llengües.  
1.2  Millorar la competència matemàtica. 
1.3  Aconseguir de l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge la 

seva màxima potencialitat. 

2.Prioritzar el tractament de la diversitat per afavorir la 
cohesió social, garantir la inclusió escolar i prevenir el 
possible absentisme del nostre alumnat. 
 

2.1 Reduir l’absentisme escolar. 

 

 
3.Promoure la implicació i la col·laboració educatives  
de l’entorn familiar i social. 

3.1Promoure la implicació i col·laboració de les famílies de l’escola 
i de l’entorn social. 

 

4.Integrar el treball de la competència emocional en  
el currículum. 
 

4.1 Aprendre les capacitats i habilitats necessàries per regular 
adequadament els fenòmens emocionals. 
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OBJECTIU PEC 
1. MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS DE TOT L’ALUMNAT D’ACORD AMB ELS PRINCIPIS D’EXCEL·LÈNCIA  

I EQUITAT 
 

OBJECTIU PdD 
1.1 MILLORAR LA COMPETÈNCIA LINGUÍSTICAEN LES TRES LLENGÜES 

 

INDICADORS  

DE RESULTATS 

- Índex d’alumnes que superen les àrees lingüístiques en finalitzar cada cicle 

- Índex d’alumnes que superen les proves diagnòstiques de 3r de competència lingüística: català, castellà 

- Índex d’alumnes que superen les proves de 6è de competència lingüística: Català, castellà, anglès 

 

ESTRATÈGIES ACTUACIONS RESPONSABLE RECURSOS 
TEMPORTIZACIÓ 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

1. Concreció del Nou 
Currículum de les tres llengües 
per Cicles. 

1.1. Estructurar per 
cicles  els continguts i 
criteris d’avaluació de 
l’educació primària amb 
exemples d’activitats 
d’avaluació per a cada 
cicle.  

Comissió 
currículum 

Decret 119/2015 

 

Disseny 

 

Disseny Aplicació Aplicació 

1.2. Elaborar  les 
programacions d’aula. 

Tutors/es Tutors/es Disseny Disseny Aplicació Aplicació 

1.3. Anàlisi de resultats Tutors/es Resultats de les X X X X 
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segons criteris  
d’avaluació de les 
proves externes en 
relació a les nostres 
programacions. 

proves externes. 

2.Establiment d’estratègies 
metodològiques  de l’àmbit 
lingüístic a E. Infantil 

2.1 Definir la 
metodologia per 
l’aprenentatge de la 
lectoescriptura en 
educació infantil. 

Tutors/es Tutors/es x x x x 

3. Establiment d’estratègies 
metodològiques  de l’àmbit 
lingüístic de les tres llengües 
per cicles. 

3.1. Consensuar acords 
específics  en llengua 
catalana i castellana per 
treballar:  
- Comunicació Oral 
- Comprensió Lectora 
- Expressió Escrita 
- Literària 
- Plurilingüisme 
interculturalitat 

 

Cap d’estudis 

Comissió Lingüística 

Coordinadors de 
cicle 

Tutors 

Recull d’acords de 
centre 

 

 

 

Disseny 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

3.2 Aplicar els acords 
metodològics de ILEC en 
la lectura i Comprensió 
Lectora. 

 

Aplicar els acords 
metodològics de 
ILEC en la lectura i 
Comprensió Lectora 

Recull d’acords de 
centre 

x x x x 
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3.3 Establir noves 
metodologies de treball 
per a la millora de 
l’expressió  oral en 
anglès. Especialistes 

Anglès 

Cap d’Estudis 

Recull d’acords x x x x 3.4 Establir noves 
metodologies de treball 
per a la millora de la 
comprensió oral en 
anglès. 

 

3.5 Utilitzar eines 
digitals per facilitar 
l’adquisició del 
continguts curriculars. 

 

Coordinador  
TAC 

Tutors 

Recull d’aplicacions i 
apps... 

x x x x 

 
QUADRE EVOLUTIU: INDICADORS DE PROGRÉS 

 
RESULTATS 

INICIALS 

 
EVOLUCIÓ DELS RESULTATS 

 
RESULTATS 

FINALS 

 
PROGRÉS 

Índex d’alumnes 
que superen l’àrea 
lingüística en 

CICLES  

Valor inicial 
(mitjana 2012-15) 

(Vi) 

Proposta d’assoliment de valors anuals 
Valor Final 

(mitjana 
2016-19) 

(Vf) 

PUNTS 
de Millora 

 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Llengua Catalana 
Cicle inicial 88,60 90 93 94 95   

Cicle mitjà 79.08 85 90 92 93   
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Cicle superior -- 83 87 89 90   

Llengua Castellana 

Cicle inicial 91,95 93 95 96 97   

Cicle mitjà 91,58 92 93 94 95   

Cicle superior -- 85 87 88 89   

Llengua Anglesa 

Cicle inicial 92 93 95 96 97   

Cicle mitjà 96.81 97 97 97 97   

Cicle superior -- 85 87 89º 90   

 

 
 

 QUADRE EVOLUTIU:  INDICADORS DE PROGRÉS 
 

RESULTATS 
INICIALS 

 
EVOLUCIÓ DELS RESULTATS 

 
RESULTATS 

FINALS 

 
PROGRÉS 

Índex d’alumnes que 
superen  

L’ AVALUACIÓ 
DIAGNOSTICA 3r E.P 

CURS 

 
Valor inicial 

(mitjana 2012-15) 
(Vi) 

Proposta d’assoliment de valors anuals 
Valor Final 

mitjana 
2016-19 

(Vf) 

 
PUNTS 

de 
Millora 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Llengua Catalana 
3r 

 

Mitjana dels 
resultats cursos 

14-15 i 15-16       

Llengua Castellana 
 

3r 
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QUADRE EVOLUTIU: INDICADOR DE PROGRÉS 
 
RESULTATS 
INICIALS 

 
EVOLUCIÓ DELS RESULTATS 

 
RESULTATS 
FINALS 

 
PROGRÉS 

Índex d’alumnes que 
superen les  
COMPETENCIES 
BASIQUES 6è E.P 

CURS 

 
Valor inicial 

(mitjana 2012-15) 
(Vi) 

Proposta d’assoliment de valors anuals 
 

Valor Final 
mitjana 
2016-19 

(Vf) 

 
PUNTS  

de Millora 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Llengua Catalana 
6è 

 
    87   

Llengua Castellana 
 

6è 
    88   

Llengua Anglesa 
 

6è 
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OBJECTIU PEC 1. MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS DE TOT L’ALUMNAT D’ACORD AMB ELS PRINCIPIS D’EXCEL·LÈNCIA I EQUITAT 

OBJECTIU PdD 1.2. MILLORAR LA COMPETÈNCIA MATEMÀTICA. 

INDICADORS  

DE RESULTATS 

- Índex d’alumnes que superen la competència matemàtica en finalitzar cada cicle 

- Índex d’alumnes que superen les proves diagnòstiques de 3r de competència matemàtica 

- Índex d’alumnes que superen les proves de 6è de competència matemàtica. 

 

ESTRATÈGIES ACTUACIONS RESPONSABLE RECURSOS 
TEMPORTIZACIÓ 

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

1. Concreció del currículum de 
matemàtiques 

1.1. Estructurar per cicles  els 
continguts i criteris d’avaluació 
de l’educació primària. 

 

Comissió 
Matemàtiques 

 

Decret 119/2015 Disseny Disseny Aplicació Aplicació 

1.2. Dissenyar les 
programacions d’aula amb 
caire competencial. 

 

Tutors/es 
Document 

elaborat escola 
Disseny Disseny Aplicació Aplicació 

1.3 Anàlisi de resultats segons  
els criteris d’avaluació de les 
proves externes en relació a 

Tutors/es 
Resultats proves 

externes 
x x x x 
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les nostres programacions. 

 

2. Establiment d’estratègies 
metodològiques dels cicles 

 

2.1. Donar  continuïtat als  
acords metodològics de  
Treball cooperatiu, racons, 
quinzet, rumiagrup per:  

- Resolució de problemes; 
l’espai, la mesura, la forma i la 
interpretació de dades. 

 

Coordinador de la 
Comissió 

Acords de Cicle 
Escola. 

 

x x x x 

2.2. Utilitzar eines digitals per 
facilitar l’adquisició dels 
conceptes matemàtics. 

Tutores 

Coordinador 

Tac 

Recull de 
materials digitals 

x x x x 

QUADRE EVOLUTIU DELS RESULTATS 
RESULTATS  

INICIALS 
EVOLUCIO DELS RESULTATS 

RESULTATS 
FINALS 

PROGRÉS 

ÍNDEX DE  
SUPERACIÓ DE 
COMPETÈNCIA  
MATEMÀTICA 

CICLE/ CURS 

Valor inicial 
(mitjana 2012-

15) 
(Vi) 

Proposta d’assoliment de valors anuals Valor Final 
(mitjana 
2016-19) 

(Vf) 

PUNTS 
DE MILLORA 

 
2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Final de Cicle 

Cicle inicial 93,27 94 95 96 96   

Cicle mitjà 86,34 88 90 91 91   

Cicle superior --    86   
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Avaluació 
Diagnòstica 3r 

Mitjana dels 
resultats cursos 

14-15 i 15-16 
       

Competències 
Bàsiques 

6è 
 

--    88   
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OBJECTIU PEC 
1. MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS DE TOT L’ALUMNAT D’ACORD AMB ELS PRINCIPIS D’EXCEL·LÈNCIA I EQUITAT 

 

OBJECTIU PdD 
1.3. ACONSEGUIR DE L’ALUMNAT AMB DIFICULTATS D’APRENENTATGE LA SEVA MÀXIMA POTENCIALITAT 

 

INDICADORS 

DE RESULTATS 

- Índex d’hores de suport fetes respecte les previstes: Instrument de recollida ( Graella d’hores de suport realitzades). 

- Índex de superació de les competència lingüística dels alumnes que han rebut suport 

- Índex de superació de les competència matemàtica dels alumnes que han rebut suport 

 

ESTRATÈGIES ACTUACIONS RESPONSABLE RECURSOS 
TEMPORTIZACIÓ 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

1.Organització dels recursos del 
centre  per millorar els resultats 
de l’alumnat amb dificultats per 
assolir els aprenentatges 

1.1 Planificar i concretar les 
hores de suport a cada 
nivell/cicle  per als 
alumnes amb dificultats 
en competència 
lingüística competència 
matemàtica. 

 
1.2 Revisar els criteris 

d’assignació de suports. 
 

 

 

 

E. Directiu 

 

 

Programacions 
per a realitzar 

els suports x x X X 
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2.Coordinació dels mestres que 
atenen els alumnes que reben 
suports. 

 2.1  Establir un espai de 
coordinació dels docents  que 
intervenen a les aules on hi ha 
alumnes amb dificultats 
d’aprenentatge o conductuals. 

 

Cap D’estudis 

Tutors/es 

Mestra E. Especial 

Acords interns 
per l’alumnat 

amb dificultats  

Serveis Externs 

x x x x 

3.Avaluació dels resultats 
educatius de l’alumnat  amb 
dificultats que ha rebut “suport”. 

3.1 Analitzar els resultats 
educatius de l’alumnat amb 
dificultats que han rebut suport. 

Cap d’estudis 

Tutors 

Proves internes 
Sessions 

d’avaluació 

 

X X X X 

 4.Sistematització d’acords de 
centre quant a la detecció de 
necessitats. 

4.1 Definir el protocol intern des 
de  la detecció de la  necessitat 
fins a la derivació als serveis 
externs. 

 

Cap d’estudis 

E. Especial 
CAD/ CAS x x x x 

5.Coordinació dels equips 
interns: Cicles i Comissions. 

 

5.1.Coordinar  les reunions de 
treball  dels equips per elaborar: 

- PLA TAC 
- Projecte Emocional 

d’Escola 
- Acords Curriculars de les 

àrees de:  matemàtiques 
llengües catalana, 
castellana i anglès. 
 

 

Equip Directiu 

Cicles 

Coordinadors 

Comissions 

Decret 
119/2015 

 

x x x x 
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OBJECTIU PEC 
2. PRIORITZAR EL TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT PER AFAVORIR LA COHESIÓ SOCIAL, GARANTIR LA INCLUSIO SOCIAL I 

PREVENIR EL POSSIBLE ABSENTISME DEL NOSTRE ALUMNAT. 
 

OBJECTIU PdD 
2.1  REDUÏR L’ABSENTISME ESCOLAR 

 

INDICADORS 

DE RESULTATS 

- Índex d’alumnes que superen el curs amb un 5% d’absentisme escolar 

- Índex de reducció d’absentisme entre el 5% i el 25%. 

- Índex d’alumnes que superen el curs que estan a la franja de  entre el 5% i el 25% d’absentisme 

- Graella de recollida de resultats dels 4 anys del mandat. 

ESTRATÈGIES ACTUACIONS RESPONSABLE RECURSOS 
TEMPORTIZACIÓ 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

 
1. Revisió i aplicació del pla 
d’absentisme 

1.1. Fomentar la importància de 
la correcta recollida de dades 
entre els tutors.  
  

Tutors 
Directora 
C. Socials 

 

Plantilla de 
recollida 

Comunicat 
d’absentisme 

família 
Escrit Informes 

x x X X 
1.2. Adaptar les NOFC a la 
recollida de dades de retards 
i/o absentisme. 

1.3Aplicar el Protocol 
d’absentisme. 
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2.Seguiment dels casos 
d’absentisme lleu i greu. 

2.1 Potenciar  l’acció tutorial 
individual i amb les famílies:  

Direcció 

Tutors/es 

Entrevistes 
Famílies 

x x x x 

2.2.Analitzar els casos 
d’absentisme en la Comissió 
Social.  

Direcció Reunions CAD X X X X 

2.3  Revisar els resultats 
educatius de l’alumnat amb 
absentisme moderat o greu. 

Cap d’estudis 

Sessions 
d’avaluació 

Proves 
internes/externes 

Informes 

X X X X 

2.4 Compartir anualment  amb 
l’alumnat i les famílies , les 
normes de convivència del 
centre. 

 

Tutors 
Dossier de 
Recursos 

x x x x 
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OBJECTIU PEC 3. PROMOURE LA IMPLICACIÓ  I LA COL.LABORACIÓ EDUCATIVES  DE L’ENTORN FAMILIAR I SOCIAL 
 

OBJECTIU PdD 
3.1 AUGMENTAR LA PARTICIPACIO I COL.LABORACIO  DE LES FAMÍLIES DE L’ESCOLA I DE L’ENTORN SOCIAL 

 

INDICADORS  

DE RESULTATS 

- Grau de satisfacció de les famílies en les reunions d’inici de curs. Instrument de recollida  (Graella ) 

- Mantenir l’índex de participació de les famílies en les reunions d’inici de curs. 

- Índex de famílies que participen en activitats de centre. 

- Índex d’entitats que han col·laborat en el centre. 

- Grau de satisfacció de participació. (Enquesta) 

 

ESTRATÈGIES ACTUACIONS RESPONSABLE RECURSOS 
TEMPORTIZACIÓ 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

1.  Foment de la col·laboració i la 
implicació de les famílies en les 
activitats d’escola 

1.1. Redefinir les funcions  dels 
“Delegats de Família” i de 
l’AMPA. 

Equip 

Directiu 

Delegats de 
Famílies 

Ampa 

 

Espai Escolar 

Material divers 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 
1.2. Fer un pla de col·laboració  
de les famílies a l’escola. 
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1.3. Fomentar la participació 
activa de les famílies en les 
reunions d’inici de curs. 

 

Equip Directiu 

Espai Escolar 

Material 
Reunions 

x x x x 

2- Millora de l’organització de 
les activitats amb les entitats 
externes. 

2.1 Elaborar un pla de 
col·laboració d’entitats i 
organitzacions. 
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OBJECTIU PEC 4 INTEGRAR EL TREBALL DE LA COMPETÈNCIA  EMOCIONAL  EN EL CURRÍCULUM 
 

OBJECTIU PdD 4.1 APRENDRE LES CAPACITATS I HABILITATS NECESSÀRIES PER REGULAR ADEQUADAMENT ELS FENÒMENS 
EMOCIONALS. 
 

INDICADORS  

DE RESULTATS 

- Grau de satisfacció dels mestres que integren estratègies del Projecte Emocional en la tasca diària.  

- Grau d’impacte del Projecte Emocional en la millora de la Convivència a l’escola. 

- Grau de reducció de conflictes entre l’alumnat del centre.  

 

ESTRATÈGIES ACTUACIONS RESPONSABLE RECURSOS 
TEMPORTIZACIÓ 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

1. Elaboració del Projecte 
d’Educació Emocional de 
l’escola 

 

1.1. Dotar als docents de 
recursos necessaris per 
treballar les competències 
emocionals amb els 
alumnes. 
 

 

E. Directiu 

Formadors 

 

Material Formació 

Contes 

Disseny Disseny Aplicació Aplicació 

1.2.Crear i dissenyar la 
intervenció del docent en els 
diferents cursos.  

 

Equips de Cicle 
Currículum 

E. Primària 
Disseny Aplicació Aplicació Aplicació 

1.3.Implementar la intervenció  
a través de tallers vivencials. 

Equip Docent Dossiers per Cicles x x x x 
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1.4. Donar eines i recursos per 
treballar l’educació en família. 

 

E. Directiu 

Reunions de 
Famílies 

Tallers Vivencials 

X x x x 

4. 2. Disseny del Pla d’acció 
Tutorial.  

2.1 Integrar els recursos del 
Projecte Emocional en el Pla 
d’acció Tutorial. 

 
E. Directiu 

Dossiers Dep. 
Ensenyament 

Material Formació 
Projecte Emocions 

Disseny Disseny Aplicació Aplicació 

2.2. Elaborar el Pla d’acció 
Tutorial per afavorir la 
convivència en el centre. 
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4- LIDERATGE DISTRIBUÏT I FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ 

 

Per poder promocionar el treball col·laboratiu entre els docents és necessari que la directora sàpiga aplicar un lideratge distribuït, valor propi 

d’una direcció responsable. Per aconseguir aquesta fita cal la distribució de responsabilitats fomentant la participació, per tal que tothom se 
senti important i necessari; és a dir, es creï una motivació professional.  

Un dels elements clau perquè la directora pugui afavorir aquesta distribució del lideratge és la capacitat de comunicació, la generació 
d’empatia i el sentiment de compromís amb l’escola.   

Es pretén crear un ambient de desenvolupament professional, mitjançant el treball en equip, la qual cosa permet plantejar-se uns reptes més 
ambiciosos per millorar l’aprenentatge i el progrés del nostre alumnat. Aquest treball en equip es concreta a través de l’estructura 
organitzativa del centre exposada en l’apartat de la diagnosi del centre. 

Cal tenir en compte que no només es fomentarà la responsabilitat i participació dels mestres, sinó també de tots els membres de la comunitat 
educativa: personal no docent, famílies, AMPA i altres professionals que representen les institucions amb les quals treballem, col·laboradors 
puntuals... 

 Serà així, perquè fins ara, el treball en xarxa amb els diferents col·lectius ha permès a la directora solucionar conflictes o discrepàncies, i s’ha 
intentat i s’ha aconseguit tenir una bona entesa amb el conjunt de persones que integren l’escola.  
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5- MECANISMES I RETIMENT DE COMPTES 

Aquest projecte està sotmès a una avaluació o retiment de comptes per tal de garantir l’assoliment dels objectius establerts. És un document 
viu ja que s’haurà d’anar ajustant anualment a les necessitats  i canvis del centre.  

La planificació estratègica del PdD es concretarà cada curs a través de la Programació General Anual, on es faran constar detalladament les 
estratègies, les activitats, els mecanismes de seguiment i d’avaluació dels objectius previstos. Els responsables de les accions faran el 
seguiment de les activitats mitjançant la fitxa corresponent i en farà una devolució al claustre, el qual les valorarà i aportarà propostes de 
millora, si és el cas. 

En finalitzar cada curs, s’elaborarà la Memòria Anual, on es recollirà la valoració quantitativa i qualitativa dels objectius marcats a l’inici, 
juntament amb les propostes de millora per al curs següent.  

Aquest retiment de comptes, per tant, serà continu perquè cada any s’informarà amb transparència al claustre, al consell escolar i al 
Departament d’Ensenyament. 

Al final d’aquest mandat lliuraré una Memòria Final d’aquest període on s’indicaran els progressos assolits i la valoració global d’aquest 
Projecte de Direcció. 
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ANNEXS 

 
 

QUADRE EVOLUTIU DE RESULTAT DE LES PROVES INTERNES DE LLENGUA 

Índex d’alumnes que superen les proves ACL 

INDICADORS DE RESULTATS 
Valor inicial 

(mitjana 2012-15) 
(Vi) 

ÍNDEX DE MILLORA ANUAL 
 

Valor Final 
mitjana 2016-19 

(Vf) CURS 15-16 CURS 16-17 CURS 17-18 CURS 18-19 

COMPRENSIÓ LITERAL 
 

      

COMPRENSIÓ INFERENCIAL       

COMPRENSIÓ REORGANITZATIVA       

COMPRENSIÓ CRÍTICA       

Índex d’alumnes que superen les proves de velocitat lectora 

1r       

2n       

3r       

4t       

5è       
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6è       

Índex d’alumnes que superen les proves de lectura i escriptura a educació infantil:  P5- Prova escriptura (Teberosky)  

Pre-sil·làbic       

Sil·làbic       

Sil·làbic-alfabètic       

Alfabètic        
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TÚ FORMES PART DEL PdD  de 
l’Escola Mediterrània

 


