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1. Introducció 

1.1  Motivació 

A finals del curs 2016/2017 es va jubilar el director que ha estat al capdavant 
de l’escola durant 30 anys i actualment estic nomenada per un curs com a 
directora. Des del curs 2015/2016 formo part del claustre de l’Escola l’Alzinar i 
per tant de la ZER Baix Montseny a la qual pertany. També he pogut viure 
l’escola des de la perspectiva de mare, tenint així una visió més àmplia del seu 
context. 

 

Viure al poble i ser part de la comunitat m’ha ajudat a fer aquest pas que 
encaro amb il·lusió, molt respecte i agraint el suport de les persones que en el 
seu moment em van ajudar a prendre aquesta decisió i que m’han donat ànims 
i forces per tirar endavant. 

 

Qualsevol persona i també les institucions, necessitem de manera regular, 
innovar i renovar-nos per generar noves idees, nous equips, crear noves 
expectatives i, en definitiva, evitar la tendència de “seguir fent el mateix, sentint 
el mateix i tenint les mateixes idees” i aquesta és una bona oportunitat per 
poder-ho aconseguir. 
 
La direcció d'un centre no és fàcil, hem d'aprendre a treballar a partir de 
resultats objectius, la seva anàlisi i una constant bàsica, la millora, no ens 
podem conformar amb el que tenim, hem de tirar endavant, donar el màxim de 
nosaltres mateixos implicant la resta de la comunitat educativa amb uns 
objectius comuns clars i compartits i per portar-ho a terme comptaré amb la 
Sandra Flamarich Díaz com a secretària de l’escola. 

 

1.2  Missió 

Quina és la nostra raó de ser com a escola? On volem ser d’aquí quatre anys 
vista? Quines són les nostres prioritats? Aquestes preguntes m’han fet 
reflexionar sobre on ens trobem actualment i cap a on volem anar. 

 

La nostra missió és que l’escola formi part de la vida del poble, tot dinamitzant, 
generant i proposant activitats, aglutinant persones i  essent lloc de trobada i 
aprenentatge on els nens i nenes puguin créixer en un clima de confiança, 
respecte i autonomia per adquirir les eines necessàries pel seu 
desenvolupament personal, emocional, social i acadèmic en una societat 
dinàmica, canviant i multicultural. 
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1.3  Visió 

Volem ser una escola inclusiva on l'acollida, el treball interpersonal i el 
treball en equip de les mestres doni peu a la modificació de la línia 
metodològica cap a un model més competencial amb activitats funcionals i 
significatives,  fomentant l’autonomia personal, el treball cooperatiu, 
l’aprenentatge servei, l’educació emocional i la resolució de conflictes tot 
valorant i acceptant la diversitat. 

 

Per poder aconseguir això que té com a objectiu final la millora dels resultats 
de l'alumnat i la cohesió social es treballarà des de la rigorositat, l'atenció a les 
persones i la bona gestió dels recursos dels quals disposem. 

 

Volem una escola on donem valor a l’avaluació per aprendre (AxA) o 
formadora que es focalitza en la distància entre el punt de partida de l’aprenent 
i el punt d’arribada desitjat. Aquesta distància pot ser escurçada si el docent i 
l’aprenent comparteixen els objectius d’aprenentatge, els criteris d’avaluació, si 
es formulen bones preguntes i si existeix un feedback efectiu. La recerca en 
aquest camp ha demostrat que els aprenentatges són més efectius quan els 
aprenents:  

 Entenen clarament allò que s’espera que aprenguin. 
 Reben un feedback en relació amb la qualitat esperada del seu treball i 

com millorar-lo.  
 S’involucren en les tasques escolars: prenen decisions dels passos 

a seguir, són conscients dels seus errors i saben autoregular-se. 

Per fer això cal que reflexionem sobre què vol dir avaluar, què entenem per 
avaluació formadora, quins instruments ens ajudaran a portar-la a terme i quina  
gestió d’aula és necessària per aplicar-la per tal que tots els nens i nenes 
puguin assolir el màxim de les seves capacitats. 

 

1.4  Valors 

Els principis que fomenten el projecte són els que hi ha en el Projecte educatiu 
de ZER: 

- La pràctica de l’escolta i del diàleg respectuós. 
- La valoració i acceptació de la diversitat. 
- La relació amb l’entorn (natural, social i cultural) 
- La creació d’un bon clima i un alt nivell d’implicació, capaç de 

transformar els conflictes en aspectes positius per a la reflexió, centrat 
en la presa de decisions consensuada, a través d’una actitud d’escolta i 
valoració de les diferents opinions i creences. 

- El treball en equip fonamentat en la confiança. 
- Compromís amb la cultura i la llengua catalana, com a elements de 

cohesió social i cultural.  
- Respecte als drets individuals i col·lectius de tots els membres de la 

comunitat educativa.  
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- Foment de la cultura de l’esforç i del treball ben fet. 
- Respecte a la llibertat d’expressió i foment del raonament i esperit crítics. 
- L’equip docent, sota la supervisió de la inspecció, és l’encarregat 

d’aprovar tots els temes pedagògics. 

Per generar compromís amb tota la comunitat educativa, basaré la meva tasca 
directiva en la coherència i la credibilitat, transmetent confiança, sent 
accessible, donant suport, intentant ser equitativa i justa, assumint els errors i 
compartint els èxits amb paciència, perspectiva i perseverança. 

 

2. Context 

2.1  Anàlisi del context social 

2.1.1 Característiques de la població 

La població és força dispersa, els domicilis dels alumnes són bastant allunyats 
de l’escola. Alguns, un 17 % de la matrícula, vénen de Fogars de Montclús. Els 
pares o acompanyants, majoritàriament, utilitzen els vehicles particulars per 
portar els nens/es a l’escola. 

 
El nucli urbà és molt petit. També compta amb quatre urbanitzacions. A la plaça 
de la Vila, hi ha amb el casal de cultura, Casal Antoni Tàpies, com a 
equipament cultural on també s’inclou una recentment inaugurada biblioteca. El 
poble també disposa d’una pista poliesportiva. 
 
Culturalment i associativa hi ha força moviment. La publicació d’una revista, La 
Mostela, una associació cultural, Els Forns, el club de lectura i una penya 
barcelonista són les entitats culturals més significatives a més del col·lectiu que 
gestiona “El Local”, espai sense ànim de lucre que té per objectiu dinamitzar la 
vida social del poble. 
 
Aproximadament el 10 % de la població és originària de la zona. 
 
Els pares dels alumnes treballen al sector serveis (professions liberals, 
ensenyament...) i alguns al sector secundari. 
 
La llengua més usual en cada família és el català, tot i que també n’hi ha de 
parla castellana. La població immigrada no-comunitària és molt escassa. 
 

2.1.2 Tipologia escolar 

L’Escola L’Alzinar és un centre de titularitat pública. Fins aquest curs era una 
escola cíclica rural però actualment degut a la baixada de la matriculació hi ha 
tres grups reconeguts que acull els nivells d’Educació Infantil i Primària dividits 
en P3, P4 i P5, 1r, 2n i 3r, 4t, 5è i 6è. 

 



Projecte de direcció Escola l’Alzinar 2018/2022 

6 
 

Som cinc mestres, dues d’elles  a mitja jornada, la de religió i la d’anglès. A 
més compartim amb les altres escoles de la ZER un especialista d’educació 
física, una mestra de pedagogia terapèutica i l’especialista de música. 
L’edifici escolar consta de quatre aules més una dues petites (material i sala de 
mestres i de desdoblaments), biblioteca, menjador, cuina, vestidors, secretaria, 
lavabos i patis (pista de bàsquet i espai per a l’esbarjo per als alumnes 
d’educació infantil). 
 
Hi ha una AMPA (la totalitat de les famílies en formen part) que gestiona el 
menjador escolar i les activitats extraescolars, la recuperació i distribució dels 
llibres de text i participa en diferents activitats en coordinació amb l’equip 
directiu i claustre del centre. 
 

2.2  Anàlisi del context escolar 

2.2.1 Situació actual 

El fet de ser una escola rural ens permet gestionar els agrupaments dels 
alumnes d’acord amb les necessitats de cada  moment. Actualment i donat al 
nombre d’alumnes i de mestres s’ha optat per distribuir els nens i nenes en 
grup de tres nivells diferents, de manera que els nens i nenes més grans de 
cada grup són més autònoms, coneixen les rutines i poden ajudar als més 
petits, posant en valor el seu coneixement i si cal, poden reforçar aspectes que 
no hagin quedat ben assolits donant peu a què la mestra pugui gestionar millor 
l’aula. 

En alguns moments els alumnes fan altres tipus d’agrupaments per fer tasques 
més específiques dissenyades en les programacions. 

El fet de modificar els espais també ens ha donat l’oportunitat de crear diferents 
zones de treball, una de les aules grans ha quedat buida i la utilitzem per 
realitzar-hi activitats on  es potencia el joc simbòlic i  l’aprenentatge compartit, 
actiu i globalitzat amb l’objectiu d’assolir un aprenentatge significatiu. 
. 

L’entorn és un altre element a destacar ja que ens dona l’oportunitat de viure en 
directe els canvis i processos tan socials com naturals que es produeixen i que 
ajuden a conèixer, estimar i valorar el que tenim. 

2.2.2 Matriculació 

A finals del curs passat va marxar una de les promocions més grans que hi ha 
hagut a l’escola, 14 alumnes, això ha fet que la ràtio hagi baixat molt i que 
hàgim perdut mig mestre i només tinguem reconegudes tres unitats. En els 
últims 20 anys hi ha hagut un creixement urbanístic molt important que va fer 
que moltes famílies joves s’instal·lessin al poble i al Pertegàs (zona situada a la 
carretera de Sant Celoni a Campins i que forma part del municipi de Fogars de 
Montclús). La matrícula actual és de 42 alumnes (veure distribució a l’annex 1), 
la meitat estan empadronats a Campins i la resta entre Fogars de Montclús i 
Sant Celoni. 
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2.2.3 Indicadors de centre 

2.2.3.1 Anàlisi del PEZ i les NOFZ 

L’actual Projecte Educatiu de la ZER contempla els principis que regeixen les 
escoles de la ZER i que es poden resumir en: 

- La fonamentació de les relacions socials en el diàleg i el consens. 
- El respecte als altres, sempre i en la seva diferència. 
- La llibertat d’expressió i de creences. 
- La tolerància i la disposició de comprensió cap a les idees dels altres. 
- La voluntat de no adoctrinament. 
- El rebuig de tota mena d’autoritarisme. 
- La catalanitat. La llengua vehicular és el català. 
- La coeducació. 
- L’acolliment. 
- La participació de tots els estaments de la comunitat educativa. 

 
Com que hi ha hagut un canvi en la direcció de la ZER aquest document 
s’haurà de revisar. 

El curs passat es van revisar les Normes d’Organització i Funcionament de la 
ZER on hi consten les actuacions que es porten a terme a cada escola. 
S’hauran d’anar adaptant a la normativa. 

2.2.3.2 Índex d’alumnes que superen els corresponents 
cicles de primària i les àrees 

 
Tant l’índex d’alumnes que superen els corresponents cicles de primària com 
les àrees, en els darrers cursos és del 100%.  
 

2.2.3.3 Proves diagnòstiques 

En general la majoria d’alumnes superen les proves d’avaluació diagnòstica 
però després de fer una anàlisi dels resultats hem observat una constant que 
veiem que s’ha de corregir i és que el nivell d’expressió escrita s’ha de millorar, 
per tant és una aspecte que haurem de tenir en compte quan fem la planificació 
de les activitats. 
 

2.2.3.4 Competències bàsiques 

Els resultats de les Competències bàsiques dels últims tres cursos estan entre 

mitjà baix i mitjà alt. Depèn de l’any els resultats són més bons en llengües que 

en matemàtiques o al revés; no hi ha una tendència establerta però sí un 

marge per millorar. 

2.2.3.5 Proves internes 

A partir del curs passat vam començar a passar unes proves internes de 

llengua, les ACL de comprensió lectora, la velocitat lectora i els dictats Galí 
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amb la intenció de veure quina és el progrés individual de cada alumne al llarg 

de la seva escolaritat. Tenim unes graelles on s'anoten els resultats d'aquestes 

proves i uns gràfics que ens ajuden a visualitzar millor el progrés de cada 

alumne. En general aquestes proves donen uns resultats bastant ajustats a la 

realitat i ens obliguen a vetllar perquè tots els nens i nenes puguin millorar 

d’acord amb les seves possibilitats. 

Ens hem adonat que hi ha un nombre significatiu de nens i nenes de diferents 
nivells que tenen una velocitat lectora baixa malgrat la comprensió és alta. 
Després d’analitzar-ho hem vist que no tenim un temps establert per fer les 
proves de comprensió lectora, per tant encara que llegeixin lent tenen el temps 
que necessiten per poder-les realitzar. Cal prendre mesures en aquest sentit 
per tal millorar la velocitat lectora sense detriment de la comprensió. 
 
Aquest curs, tal com consta a la PGA de la ZER hem començat una formació, 
les tres escoles sobre l’Impuls de la Lectura que dura tres cursos i creiem que 
ens ajudarà a millorar aquest i altres aspectes de la lectura. 
 

2.2.3.6 Anàlisi dels resultats 

Els resultats de les proves externes no tenen una validesa gaire rellevant degut 
al nombre d’alumnes, els resultats depenen del nombre de nens i nenes i si n’hi 
ha que mostren més o menys dificultats. Malgrat això el nostre objectiu és que 
tot el nostre alumnat les superi. Per això cal revisar com fem l’avaluació i 
quines mesures prenem quan un nen o una nena mostra dificultats del tipus 
que sigui. 

Creiem que les proves internes són una eina molt valuosa per veure quina és 
l’evolució real de l’alumnat i així poder prendre les mesures adequades per 
ajudar-lo en el seu progrés. 

2.2.3.7 DAFO 

Amenaces Oportunitats 

Poca natalitat. 
Percepció d’algunes famílies que pocs 
nens per nivell i agrupacions de tres 
nivells diferents no permet donar als 
seus fills o filles tot el que necessiten. 
Famílies que estan empadronades a 
Campins i trien una altra escola per 
portar els seus fills o filles. 

Molt bona relació amb l’Ajuntament i 
les entitats del poble. 
Un entorn molt favorable 
Bona relació amb les famílies basada 
en el diàleg i la confiança. 
Voluntariat per part dels veïns i veïnes 
del poble. 
Formació per l’impuls de la lectura 
 

Fortaleses Debilitats 

Aprenentatge significatiu integrat a 
l’entorn. 
AMPA col·laboradora. 
Grau d’implicació de tots els sector de 
la comunitat educativa. 
 

Manca d’una línea d’escola. 
Indefinició per a l’atenció de la 
diversitat (no hi ha CAD) 
Dispersió de criteris a l’hora de portar 
a terme la tasca docent. 
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Analitzant la DAFO veiem que una de les amenaces és totalment aliena a 

nosaltres, la baixa natalitat, però les altres dues, percepció d’algunes famílies 

que l’organització del centre no dona als seus fills tot el que necessiten i les 

famílies empadronades que porten els seus fills a altres escoles, les podrem 

contrarestar  definint una bona línia metodològica i unificant criteris a l’hora de 

portar a terme la tasca docent. 

Les oportunitats les podem aprofitar totes i ens ajudaran a portar a terme el 

nostre projecte. Els punts forts que hem de potenciar són la participació de 

l’AMPA i el grau d’implicació de tota la comunitat educativa. 

Les debilitats les hem de convertir en fortaleses i això ho aconseguirem 

consensuant la línia de treball de l’escola i una unificació de criteris docents. 

 

3. Concreció del projecte 

3.1  Objectius i estratègies 
 

Els objectius són la direcció i el sentit en què volem millorar i a on volem arribar 
i recullen els objectius del Departament d’Ensenyament ( millorar els resultats 
educatius i millorar la cohesió social) 
 
Les estratègies són els itineraris per arribar als objectius. Els àmbits on 
incidiran són el currículum i rendiment escolar, línea metodològica, acollida i 
convivència i relacions amb l’entorn. 

Els processos per seleccionar les estratègies i les activitats es basen en: 

- La planificació. 
- La participació de tots els sectors de la comunitat educativa. 
- El treball en equip. 
- La integració, implicació i compromís amb l’entorn social. 
- La simplificació organitzativa. 
- La coordinació interna amb la ZER i centre de secundària de referència. 
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OBJECTIU 1: MANTENIR I MILLORAR ELS RESULTATS ACADÈMICS 

 

 
Descripció: Assegurar l'èxit de tot l'alumnat utilitzant les metodologies i 
estratègies que afavoreixin el treball cooperatiu i una atenció eficient de la 
diversitat. Per poder-ho aconseguir cal una bona implicació de l'alumnat i del 
professorat. També és essencial el treball en equip del professorat. 
 

 
Responsables: Equip directiu+equip docent+EAP+Pla de formació de zona 
 

 
Estratègies 

 

1.1  Definir la línia metodològica de les àrees de llengua i matemàtiques per 
tal que els aprenentatges siguin més competencials i significatius. 

1.2  Revisió del model pedagògic de l’escola 

1.3  Desenvolupar uns criteris d’avaluació que tinguin l’alumne i el seu 
progrés en el punt de mira. 

1.4  Fomentar la innovació en la competència digital. 

1.5  Anàlisi i millora de l’atenció a la diversitat. 

1.6  Potenciació de l’acció tutorial i l’educació emocional 
 

 
OBJECTIU 2: MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL 

 

Descripció: Si volem que el nostre alumnat arribi al màxim de les seves 
possibilitats és evident que no ho podem fer nosaltres sols, cal l'ajuda de tot 
l'entorn per poder assolir l'èxit, és per això que tota la comunitat educativa ha 
de participar del que es fa a l'escola així com l'escola del que es fa en el poble. 
En la mesura que augmenti la cohesió social, augmentarà la visió compartida 
que definirà la nostra raó de ser. 
 

 
Responsables: Equip directiu+equip docent 
 

 
Estratègies 

 

2.1  Mantenir contacte amb totes les institucions amb les quals ens 
relacionem 

2.2  Crear protocol d’acollida per les mestres, famílies i alumnes  
(conjuntament amb la ZER) 

2.3  Crear espais de relació i comunicació amb les famílies i el poble. 

2.4  Fomentar el voluntariat i l’aprenentatge servei com a eines 
d’aprenentatge i relació social. 
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Activitats Temporització Recursos Indicadors de 
procés 

Instrument de 
mesura 

Indicadors de 
progrés 

2018 
2109 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

 
 
1.1.1 

 
Concreció curricular de 
l’àrea de llengua (expressió i 
comprensió oral i escrita) 

 
 

X 

    
Currículum de 
primària 

 
Grau de 
satisfacció del 
Claustre 

 
Enquesta de 
satisfacció 

* Millora d’un 
5% anual en les 
proves de CB. 
*Nombre de 
documents 
generats. 

1.1.2 Definició i creació de 
materials 

X X   Econòmics i 
humans 

Grau de 
satisfacció del 
Claustre sobre 
l’ús del material i 
la seva 
funcionalitat 

Enquesta de 
satisfacció 

Nombre de 
materials 
elaborats 

1.1.3 Anàlisi dels resultats a partir 
de les modificacions fetes. 

 X X  Proves 
internes i 
externes 

Grau de 
satisfacció en 
relació a l’evolució 
i els seus resultats 
Grau de 
satisfacció de la 
comunitat 
educativa 

Enquesta de 
satisfacció 

5% de millora 
anual en les 
proves internes i 
externes partint 
de les del curs 
17/18 

 
1.1.4 

 
Assistència al segon i tercer 
curs de formació Ilec. 

 
 

X 

 
 

X 

   
 
Formadora 

Grau de 
participació en 
l’elaboració i 
anàlisi de les 
tasques 
proposades 

Qualitat de les 
activitats 
portades a 
terme. 

90% 
d’assistència del 
claustre 
Nombre de 
sessions 
realitzades 

 
1.1.5 

 
Elaboració del Pla lector de 
centre (s’elabora al mateix 

 
 

X 

 
 

X 

   
Claustre  
Formació Ilec 

Grau de 
satisfacció del 
claustre sobre 

 
El document 
acabat 

*Establiment del 
90% del  Pla 
Lector 

3.2 Activitats, recursos i indicadors 

Les activitats són la concreció de com arribar a desenvolupar les estratègies. Tal com he dit abans el nombre d’alumnes que tenim per 

nivell a la nostra escola fa que els indicadors de progrés puguin variar molt d’un any a l’altre i el que s’ha fet és una aproximació, tot i ser 

conscient que hi poden haver desviacions importants que es valoraran en el moment que es produeixin, si és el cas. 
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temps que es fa la formació) funcionament, 
aplicació i 
possibles millores 

Millora d’un 5% 
anual en els 
resultats de les 
proves internes i 
externes en 
l’apartat de 
comprensió 
lectora 

 
 
1.1.6 

 
Concreció curricular de 
l’àrea de matemàtiques 

  
 

X 

   
Currículum de 
primària 

 
Grau de 
satisfacció del 
Claustre 

 
Enquesta de 
satisfacció 

* Millora d’un 
2% anual en les 
proves de CB. 
*Nombre de 
documents. 

 
1.1.7 

 
Definició i creació de 
materials 

  
 

X 

 
 

X 

  
Recull material 
formació 

Grau de 
satisfacció del 
Claustre sobre 
l’ús del material i 
la seva 
funcionalitat 

 
Enquesta de 
satisfacció 

 
Nombre de 
materials 
elaborats 

 
1.1.8 

 
Anàlisi dels resultats a partir 
de les modificacions fetes. 

   
 

X 

 
 

X 

 
Proves 
internes i 
externes 

*Grau de 
satisfacció de la 
comunitat 
educativa en 
relació a l’evolució 
i els seus resultats 

 
Enquesta de 
satisfacció 

2% de millora 
anual en les 
proves internes i 
externes partint 
de les del curs 
17/18 

 
1.2.1 

 
Anàlisi acurat del model 
pedagògic actual. 

 
 

X 

    
Claustre 
Programacions 

Grau de 
satisfacció en 
relació a les 
propostes 
sorgides. 

Actes de 
claustre on hi ha 
les anàlisis fetes 
i les valoracions 
Individuals. 

Nombre de 
valoracions i 
propostes de 
millora. 

1.2.2 Definir quin és el model més 
adequat a la nostra escola 

 
 

   Visites a altres 
centres, 
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(a partir d’experiències 
d’altres centres) tot buscant 
metodologies respectuoses 
amb el diferents ritmes i 
processos d’aprenentatge 

 
X 

informacions 
de 
companys/es, 
articles, llibres, 
xerrades, 
conferències... 

Grau de 
satisfacció de la 
comunitat 
educativa 

Enquestes de 
satisfacció 

Documentació 
generada. 

 
1.2.3 

 
Anàlisi dels canvis portats  a 
terme i propostes de millora. 

  
X 

 
X 

 
X 

Programacions
materials, 
espais. 

Grau de 
satisfacció de la 
comunitat 
educativa 

*Actes dels 
claustres on es 
facin les 
valoracions. 
*Enquestes de 
satisfacció. 

Nombre de 
propostes de 
millora. 

 
 
 
1.3.1 

 
 
Anàlisi de què, com, quan i 
per a què avaluem. 

 X   ORDRE 
ENS/164/2016
, de 14 de 
juny, per la 
qual es 
determinen el 
procediment i 
els documents 
i requisits 
formals del 
procés 
d'avaluació en 
l'educació 
primària 

 
 
Grau d’adequació 
entre la realitat de 
l’escola i la 
funcionalitat del 
document   
Millores 
proposades 
 

 
 
Actes de 
claustre on 
constin les 
valoracions 
fetes i les 
propostes de 
millora. 

 
 
% de propostes 
de millora. 

 
1.3.2 

 
Definir la línia d’avaluació a 
partir d’una formació  en 
centre 

  
 
 

X 

   
 
Formació 
interna de 
centre 

*Grau de 
satisfacció del 
claustre sobre la 
coherència, 
adequació,, 
funcionament, 

 
 
Enquesta 
Documents 
generats 

 
 
80% d’aplicació 
de l’avaluació 
competencial  
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aplicació i 
possibles millores. 
*% de mestres 
que participen a la 
formació. 

 
1.4.1 

Actualitzar el maquinari i 
programari TIC 

 X   Econòmics i 
tècnics 

% de maquinari i 
programari 
actualitzat 

Inventari amb el 
material 
actualitzat 

Nombre 
d’equips 
actualitzats. 

1.4.2 Definir i actualitzar l’us de 
les TIC com a eina de 
coneixement i aprenentatge i  
Crear espais segurs de 
navegació. 

X X X X Currículum de 
primària 

Grau d’adequació 
entre la realitat de 
l’escola i les 
actuacions 
didàctiques 
proposades 

Programacions *Documentació 
generada. 
*Augment del 
50% d’espais 
segurs de 
navegació. 

1.5.1 Creació de la Comissió 
d’Atenció a la Diversitat 

X    EAP Grau d’eficiència 
de les reunions. 

Acta amb els 
acords presos i 
anàlisi dels 
mateixos. 

S’ha convocat la 
comissió 
almenys tres 
cops al curs. 

1.5.2 Avaluació del procés 
d’inclusió de l’escola 

X    EAP Grau d’adequació 
d’estratègies a 
l’avaluació feta. 

Acta de claustre 
on constin els 
resultats de 
l’avaluació 

S’ha fet 
l’avaluació i hi 
ha un document 
amb els 
resultats. 

 
1.5.3 

 
Promoure canvis, si escau, 
en l’àmbit de la inclusió. 

X X X X Claustre i EAP Grau d’implicació 
del claustre en els 
canvis promoguts 
en relació a la 
inclusió. 

Programacions 
d’aula. 

Hi ha 
constància en 
els documents 
del centre. 

1.6.1 Elaborar el Pla d’acció 
tutorial on també s’inclogui 
l’educació emocional. 

  X X Claustre, 
currículum de 
primària, EAP 

Grau de 
satisfacció de la 
comunitat 
educativa. 

Enquesta de 
satisfacció 

S’ha elaborat el 
document. 
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"No tinguis por d'avançar a poc a poc, només tingues por de quedar-te quiet" proverbi xinès 

 

Activitats Temporització Recursos Indicadors de 
procés 

Instrument de 
mesura 

Indicadors de 
progrés 2018 

2109 
2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

 
 
2.1.1 

 
Mantenir anualment una 
reunió amb els/les 
representants de les 
institucions amb les quals 
ens relacionem 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
Humans 

 
Grau de 
satisfacció 

 
Enquesta de 
satisfacció 

.*Nombre de 
reunions fetes. 
*Nombre 
d’institucions 
amb les quals 
s’ha parlat. 
*Nombre 
d’actuacions 
conjuntes 
portades a 
terme. 

2.2.1 Coordinació amb les altres 
escoles de la ZER per 
redactar un protocol 
d’acollida per mestres, pares 
i alumnes. 

 X   *Documentaci
ó que puguin 
tenir les altres 
escoles. 
*Document 
d’inici de curs 
de la ZER. 

Grau de 
satisfacció de les 
persones 
acollides sobre 
funcionament, 
aplicació i 
possibles millores. 
   

*Nombre de 
documents 
creats 
*Formulari de 
satisfacció 
*Documents 
creats 
 

Aplicació 95% 
protocol 
d’acolliment 
dels nous 
mestres/alumne
s/famílies. 

 
2.3.1 

 
Continuar amb les xerrades 
obertes que s’organitzen per 
les famílies. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Ponents que 
ens 
proporciona 
l’Ajuntament a 
través de la 
Diputació, de 
programes als 

 
Grau de 
satisfacció de les 
famílies quan a 
continguts i 
freqüència. 

 
Valoracions 
fetes al final de 
les xerrades. 

*% de xerrades 
fetes (almenys 
una per 
trimestre) 
 
*% d’assistència 
de famílies de 
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quals ens 
adherim, dels 
Serveis 
Educatius, 
mossos o de la 
pròpia escola. 

l’escola 
 
*% d’assistents 
que no són 
famílies de 
l’escola. 

 
2.3.2 

 
Participar en les activitats 
socials i culturals del poble. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Humans 

 
Grau de 
satisfacció dels 
agents implicats. 

 
Valoracions 
fetes en les 
reunions amb 
les entitats 
organitzadores. 

*Nombre 
d’activitats en 
les quals es 
participa. 
*Nombre 
d’alumnes i 
famílies que hi 
participen. 

2.3.3 Potenciar les sortides d’un 
dia a l’entorn organitzades 
per l’AMPA 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Humans 

Grau de 
satisfacció 

Enquesta de 
satisfacció 

80% de les 
famílies hi 
participen 
almenys una 
vegada. 

2.3.4 Utilització de tots el canals 
possibles per tal que les 
famílies estiguin informades. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Tecnològics i 
humans 

Grau d’informació 
de les famílies. 

Enquesta de 
satisfacció. 

100% de la 
informació 
rebuda per totes 
les famílies 

2.4.1 Presentació i implementació 
del programa valors i 
voluntariat. 

  
X 

 
X 

 
X 

 
Humans 

Grau d’implicació 
de la comunitat 
educativa. 

Llistat amb les 
actuacions i 
nombre de 
persones que hi 
ha participat. 

Haver fet 
almenys el 50% 
de les activitats 
proposades. 

2.4.2 Tenir una bossa de 
voluntaris, tant de famílies 
com de gent del poble. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Humans 

*Grau 
d’implicació. 
*Grau de 
satisfacció de les 

Enquesta de 
satisfacció. 
Llistat amb les 
persones que 

Increment d’un 
5% de 
voluntaris 
respecte al curs 
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persones 
voluntàries. 

han fet de 
voluntàries més 
d’una vegada. 

actual. 

2.4.3 Preparació d’activitats que 
promoguin l’aprenentatge 
servei. 

   
X 

 
X 

Humans, 
tecnològics, 
econòmics 

Grau de 
satisfacció de 
l’alumnat. 

Enquesta de 
satisfacció. 

S’ha fet 
almenys una 
activitat 
d’aprenentatge 
servei. 

“Tracta un ésser humà tal com és i continuarà sent com és. 

Tracta’l com pot arribar a ser, i es convertirà en allò que pot arribar a ser” 

Blaise Pascal (filòsof, matemàtic, físic, inventor, escriptor, moralista, místic i teòleg occità 1623-1662) 

3.3  Sistema d’indicadors 
 

A l’inici de cada curs escolar, i aprofitant la realització de la programació general anual (PGA) , s’esmenaran els objectius i 
estratègies recollides en aquest projecte i es concretarà les activitats que es duran a terme amb l’especificació dels indicadors 
de procés,  la temporització de les actuacions, els responsables de dur-les a terme així com la seva organització, i recursos i 
materials necessaris. 
 
L’avaluació tindrà en compte tant els indicadors de procés com els de progrés, ja que els primers avaluen tot el procés curs 
per curs i els segons, són quantitatius i avaluen el resultat final tenint present el termini establert per cada estratègia i com a 
data màxim assolits al cap de 4 anys. 
 
A inici del curs 2018/19 es recolliran les dades dels resultats de les diferents proves, tant internes com externes i altres 
aspectes com la matriculació de nens empadronats al poble o el grau de satisfacció de les famílies per establir indicadors amb 
una comparació entre el valor inicial i el que es vol obtenir. 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B2sof
https://ca.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A0tic
https://ca.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Inventor
https://ca.wikipedia.org/wiki/Escriptor
https://ca.wikipedia.org/wiki/Moralista
https://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B2leg
https://ca.wikipedia.org/wiki/Occit%C3%A0nia
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4 Organització i recursos 

Pensem tirar endavant aquest projecte amb l'ajuda de tota la comunitat 
educativa, amb reunions periòdiques amb les associacions del poble, les 
regidories corresponents i/o altres estaments quan calgui, l'AMPA, contacte 
directe amb les famílies, treball de tutoria sistematitzat, atenció a la diversitat, 
treball en equip del Claustre, distribució de responsabilitats, planificació de les 
actuacions que s'han de portar a terme i un seguiment exhaustiu de totes elles.  
 
Tots som peces fonamentals en aquest puzle i les hem d'encaixar per poder 
aconseguir allò que ens proposem. 
 
És imprescindible saber donar a cada persona la feina per la qual està més ben 
qualificat, té més habilitats o sap dinamitzar grups segons el perfil que es 
necessiti, optimitzar les dinàmiques de les reunions, tenir clars els objectius i 
saber que hi ha un seguiment i una avaluació de la feina que es porta a terme.  
 
Altres recursos que hem de tenir en compte són: la formació pel professorat, 
xerrades per les famílies, activitats proposades per la Diputació i i gestionades 
per l’Ajuntament i el voluntariat.  
 
L'entorn que ens envolta és privilegiat i l’hem de tenir en compte en el nostre 
dia a dia, per això continuarem dins el programa “El Montseny a l’Escola”, i 
continuarem fent sortides formatives amb o sense suport extern. 
 
Continuarem cercant la millor manera de distribuir els espais de l’escola 
potenciant la biblioteca i altres zones acollidores per a la bona relació amb un 
mateix, amb els altres i amb el medi. 
 

5 Comunicació i retiment de comptes 

A l'inici del mandat presentaria el projecte de direcció a la comunitat educativa. 
Per fer-ho dissenyaria una presentació on quedés clar quins són els objectius i 
cap a on volem anar. 
 
A l'inici de cada curs escolar es presenta la memòria de resultats per així veure 
si assolim els objectius que ens hem marcat i si no és el cas quines són les 
millores que es proposen o bé estudiar si cal redefinir-los. 
 
El projecte es penjarà a la pàgina web del centre. 
 
No es tracta de valorar si ho fem bé o malament, cal veure què és el que entre 
tots podem fer millor per avançar i si cal reorientar algun objectiu o estratègia. 
 
Al final del mandat es passaran uns qüestionaris sobre el grau de satisfacció de 
diferents aspectes del projecte i es farà una memòria global que també es 
presentarà a tota la comunitat educativa. ( Veure annex ) 
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A part de la comunitat educativa també cal retre comptes davant l'administració 
per això també s'ha de presentar a la inspecció del centre que és qui farà una 
valoració positiva o no de la implementació del projecte de direcció. 
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ANNEXES 

1. Documents de referència 

Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació primària 
 
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació de Catalunya ( DOGC 5422, 
16.07.2009) 
 
Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia dels Centres Educatius ( 
DOGC 5686, 05.08.2010) 
 
Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la Direcció de Centres educatius 
públics i del personal directiu professional docent) 
 
LOMCE 8/2013, de 9 de desembre,  Llei Orgànica per a la Millora de la 
Qualitat Educativa,( BOE 295,10.12.2013) 
 
DECRET 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 
la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu 
professional docent. 

 
Resolució de 20 de febrer de 2014, que estableix el marc per a la 
formalització d'acords de corresponsabilitat amb els centres educatius de 
titularitat de la Generalitat de Catalunya, i per a l'aplicació del projecte 
educatiu del centre d'acord amb el projecte de direcció. 

 
Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix 
l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els 
centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre (DOGC 
núm. 7336, de 24.3.2017) 
 

2. Matriculació 

Nivell Nº alumnes Alumnes grup Alumnes 
cicle 

P3 2  
14 

 
14 P4 8 

P5 4 

1r 5  
15 

 
12 2n 7 

3r 3  
7 4t 4  

13 5è 6  
9 6è 3 

TOTAL 42 alumnes 
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3. Resultats proves diagnostiques 

ÀREA  CURS 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Llengua catalana 87,7% 83,3% (6/6) 100% (4/4) 

Llengua castellana 87,7% 66,7% (6/6) 100% (4/4) 

Matemàtiques 87,7% 100% (6/6) 75% (4/4) 

Entre parèntesis s’esmena el nombre d’alumnes que fan la prova del total de la clase. 

 

4. Nombre d’alumnes  que superen el cicle 

CICLE Curs 2014-2015 Curs 2015-2016 Curs 2016-2017 

Cicle Inicial 100% 100% 100%  (1DICTAMEN) 

Cicle Mitjà 100% 100% 100% 

Cicle Superior 100% 100% 100% 
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5. Elaboració del projecte i retiment de comptes 

 

Equip directiu Claustre Famílies 

Detecció de necessitats 

Anàlisi de necessitats 

Anàlisi dels recursos personals, 

funcionals i materials 

Elaboració del projecte de 

direcció 

Presentació a la comissió 

avaluadora 

Difusió del projecte 

Famílies Equip directiu Claustre 

Per fer l'avaluació faríem el camí invers, passaríem un qüestionari de satisfacció a les 
famílies, i al Consell Escolar, per fer l'anàlisi el posterior retiment de comptes. 
 
 

Campins, 11 de gener de 2018 


