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QUI SOM 

 

L’escola per la qual presento aquest Projecte de Direcció, és i ha estat l’escola de la qual 

em sento part, l’escola que em va formar com a persona quan era petita, i l’escola que 

m’ha acabat formant com a mestre ara de gran. Per aquest motiu, quan la direcció 

encapçalada per la Rosa junt amb l’Elisabeth i la Montse, va dir el curs passat que ho 

deixava, vaig pensar que seria bonic agafar-li el relleu, poder mantenir l’essència del que 

ha estat fins ara l’escola, i pensar en quins aspectes la podem fer encara més amable, 

més acollidora, més oberta al barri i a les persones, doncs aquests aspectes són un tret 

característic de l’Enric Casassas i així ho especifica el seu PEC. 

El repte que es presenta no és fàcil, som una escola on el diàleg i l’entesa predomina en 

tota la seva comunitat educativa, es respira un bon clima de treball on tothom se sent 

escoltat, on tothom sent que forma part del projecte: alumnes, mestres, famílies, 

monitors,... i el meu primer objectiu és mantenir aquest aspecte que és un dels trets 

d’identitat. 

Som una escola que té molt en compte el desenvolupament afectiu dels nens i les nenes, 

per això també se’n parla en el PEC. Un dels objectius de l’Enric Casassas és fer que els 

infants vinguin contents a l’escola, perquè els infants feliços estant receptius per aprendre 

i això dóna seguretat i confiança a les famílies. Però també els seus i les seves mestres 

han de sentir-se bé i per això vull continuar treballant en aquest sentit. Per aquest motiu 

també he proposat a la Maria i a la Montse que pugin al vaixell amb mi, perquè veuen 

l’escola, els alumnes, els companys, les famílies i la resta de la comunitat educativa amb 

la mateixa mirada que jo, perquè ens estimem aquesta escola que ens va acollir un dia i 

ens va fer sentir que en formàvem part i de la que volem fer-ne una escola encara millor si 

és que això és possible. 
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Tot el que es proposa a continuació ve regulat pel PEC, pel decret d’autonomia dels 

centres educatius (102/2010) i pel de decret de direccions (155/2010).
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D’ON VENIM 

L’escola Enric Casassas és una escola petita, som un centre d’una línia, per tant som un 

claustre petit (una plantilla de 15, ampliada a 16 per una reducció de jornada). 

La  comunitat educativa està formada pel claustre, 235 alumnes, 175 famílies, el 

conserge, una administrativa al 50 %, la compartim amb una altra escola; una 

psicopedagoga de l’EAP (un dilluns a la setmana), Una logopeda del CREDA (7 hores a la 

setmana, per quatre alumnes), una vetlladora (10 hores, per 2 nens), l’AMPA, amb la seva 

junta; l’administrativa de l’AMPA (20 hores), el personal de menjador, els monitors 

d’extraescolars i un especialista de la ONCE un dia a la setmana, per una nena amb 

dificultats visuals. 

En general es respira un ambient cordial, quan hi ha hagut desavinences s’han intentat 

resoldre al moment, en privat, amb diàleg i respecte; fet que ha afavorit el bon clima a 

l’escola tant entre el claustre com amb la resta de la comunitat educativa. 

El Claustre ha anat canviant en pocs anys, moltes mestres s’han jubilat i han donat pas a 

nous i noves mestres vinguts al centre com a comissió de servei, funcionaris/es amb plaça 

provisional o interins/es que van arribar al centre i s’han quedat; aquest personal s’ha 

pogut mantenir al claustre gràcies als perfils estructurals creats seguint el que marca el 

decret de plantilles, donant a l’escola la possibilitat de tenir un claustre fix. Actualment al 

claustre hi ha menys de la meitat de funcionaris/es definitius/ves (6), i d’aquestes 1 es 

jubila aquest curs, i una altra d’aquí a dos cursos. 

L’escola està situada al centre de la ciutat de Sabadell, per tant, les famílies que porten 

els seus fills a l’escola són del barri, famílies amb un nivell socioeconòmic mig alt, que han 

triat l’escola pública del barri tot i que hi ha molta oferta d’escola concertada als voltants.  

Som una escola centenària, en el mandat d’aquest Projecte de Direcció l’escola celebrarà 

el seu 125è aniversari; tot i que l’edifici s’ha anat reconstruint per dins, les aules i els 
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espais comuns són poc acollidors, disposem de material no fungible molt vell, però també 

de passadissos amplis amb molta llum natural, que fa que l’escola tingui una llum i un 

caliu especial. 

Amb l’última direcció s’ha obert l’escola a les famílies, en algunes festes, en moltes 

activitats d’aula, en les sortides,... També s’ha fet un intent per millorar la comunicació 

entre l’escola i les famílies, fent-la molt més àgil i directe, tant amb els i les tutores com 

amb la resta de professionals que treballen a l’escola. Això ha fet que hi hagi una bona 

relació entre les famílies i l’escola, i que les famílies estiguin implicades amb tot el que 

fem a l’escola, i el claustre amb activitats que proposa l’AMPA.  

La nostra prioritat és el benestar de l’alumnat, perquè si emocionalment estan bé, estan 

receptius i receptives per aprendre, per aquest motiu tot el claustre treballa de manera 

sistemàtica a partir de diferents activitats i metodologies la competència emocional. 

Com a escola hem format part de la xarxa XIEP, això ens ha proporcionat estar en 

contacte amb altres escoles i poder fer una reflexió pedagògica. D’aquestes reflexions 

sorgeixen propostes de millora, que es tenen en compte a l’hora d’elaborar aquest PdD.  

Hem partit d’una anàlisi DAFO, per conèixer el punt d’inici i poder elaborar les estratègies i 

les actuacions necessàries per aconseguir els objectius de millora que ens hem proposat. 

Per aquest motiu s’ha passat una enquesta a tota la comunitat educativa, per conèixer 

l’opinió sobre les metodologies emprades a les aules, l’estat de les comunicacions i les 

relacions entre els membres que formen la comunitat educativa, i els espais físics de 

l’escola .  
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CAP A ON VOLEM ANAR 

 

Després d’analitzar els resultats de la DAFO i partint de la feina feta fins ara, ens 

proposem treure profit de les fortaleses per millorar algunes febleses i treballar per 

mantenir els aspectes que creiem que són una fortalesa, com el bon clima a l’aula o la 

motivació del claustre per la innovació pedagògica. Ens proposem els següents 

objectius: 

 

1. Crear una línia d’escola clara apostant per la innovació pedagògica, per 

metodologies inclusives i pel treball sistemàtic, que ens dóna tan bons 

resultats. 

2. Establir un canal de comunicació efectiu amb tota la Comunitat Educativa 

aplicant la llei de transparència que marca el Departament i mantenir més 

informades a les famílies del treball a les aules. 

3. Fer de l’escola un lloc acollidor, que acompanyi a conversar, escoltar, 

respectar i aprendre.  

4. Organitzar els actes del 125è aniversari de l’escola. 
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COM HO FAREM 

Per aconseguir aquests objectius cal organitzar el claustre de manera que es pugui 

mantenir l’essència del personal que marxa i proposar canvis progressivament, perquè no 

hi hagi una ruptura entre una època i una altra; podent adquirir allò que ens agrada i que 

ens funciona dels i de les mestres que marxen i fusionar-ho amb el futur, mantenint la línia 

d’escola. 

Per tal d’implicar a tot el claustre en el funcionament  de l’escola, establir espais per al 

diàleg, la transmissió d’informacions o la delegació de tasques, es planteja el següent 

organigrama, on hi ha representació de cada cicle: Cicle de Petits (EI 3, EI 4, EI 5, 1r i 2n) 

i Cicle de Grans (3r, 4t, 5è i 6è) en totes les comissions de treball. 

 

Caldrà modificar  les NOFC que fan referència a l’estructura organitzativa de govern i de 

coordinació del centre  per tal que les modificacions que es plantegen més endavant 

quedin registrades i puguin ser aprovades en Claustre i en Consell Escolar per tal 

d’implementar-les el curs vinent. 

EQ
U

IP
 D

IR
EC

TI
U

 

DIRECCIÓ 

CAP D'ESTUDIS 

SECRETARIA 

C
O

O
R

D
IN

A
C

IO
N

S 
 

COORDINADOR/A 
CICLE DE PETITS 

(EI3, EI4, EI5, 1r i 2n, 
Anglès, Música i 
Suport de petits) 

COORDINADOR/A 
CICLE DE GRANS 

(3r, 4t, 5è i 6è, Ed. 
Especial, Ed. Física i 
Suport de grans) 

C
O

M
IS

SI
O

N
S 

 

TAC 

INNOVACIÓ 
PEDAGÒGICA 

COEDUCACIÓ 

CONVIVÈNCIA 

FESTES 
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Les Comissions pedagògiques seran creades per propostes del claustre o externes, 

podent-ne variar el nombre o el nom de les aquí proposades, ja que hauran d’estar 

consensuades i aprovades pel Claustre, per què és entre tots que hem de fer possible els 

objectius que ens proposem en aquest PdD. Aquesta és la nova proposta de comissions 

pedagògiques: 

TAC: Formada per la coordinadora TAC, i un o una mestra adscrit/a a un altre 

cicle més algú de l’Equip Directiu. 

La tasca és implementar el pla estratègic en noves tecnologies formant i informant 

el claustre per poder-ho fer. 

INNOVACIÓ PEDAGÒGICA: Formada per 2 mestres, cada un/una adscrit/a a un 

cicle diferent. 

La tasca d’aquesta comissió és la de marcar un pla de treball per tal d’implementar 

les noves metodologies o de consolidar les ja existents. 

FESTES: Formada per 2 mestres, cada un/a adscrit/a a un cicle. En aquesta 

comissió hi ha la mestra de música, perquè totes les festes que treballem al nostre 

centre van directament relacionades amb la competència musical. 

La tasca d’aquesta comissió és la de preparar i planificar les festes que anem 

treballant al llarg del curs. Les festes del folklore català les treballem de manera 

transversal totes i tots els alumnes i mestres de l’escola, és un tret d’identitat 

pedagògic que està recollit al PEC. Totes les festes tenen un document elaborat on 

està tot explicat i organitzat, per tant la funció d’aquesta comissió és organitzar les 

festes mitjançant aquests documents, modificant el que calgui i portant-ho a la resta 

del claustre per a la seva aprovació. 

COEDUCACIÓ:  Formada per tres mestres, un/a de cada cicle i algú de l’Equip 

Directiu. Aquesta comissió té la tasca de vetllar per la inclusió i per la posada en 
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funcionament dels acords presos sobre coeducació. Aquesta línia de treball fa 

referència a l’objectiu 5 del Document de la UNESCO d’educació per als objectius 

d’aprenentatge, aquest concretament ens parla de la igualtat i la perspectiva de 

gènere. 

CONVIVÈNCIA: Per tal de millorar les relacions, en tots els moments escolars, 

crearem aquesta comissió amb un membre del Claustre, una de les monitores de 

menjador, un membre de l’Equip Directiu i dos representants d’alumnes. 

En els últims claustres hem parlat de la necessitat de tenir un espai per compartir 

experiències, dubtes, propostes d’activitats, etc. Per aquest motiu ens agradaria establir 

com a mínim un claustre pedagògic al trimestre, per poder començar a exposar propostes 

innovadores que hàgim portat a terme a l’aula, o compartir alguna conferència, vídeo, 

article que ens propiciï a la reflexió pedagògica. Aquestes sessions anirien guiades per 

membres diferents del claustre, per aquells que tinguin i vulguin compartir la seva 

experiència. 

Als claustres seurem en rotllana, sense taules, per tal de crear un espai de comunicació 

sense obstacles, on tothom es pugui veure les cares mentre parla o escolta. 

En el primer claustre els membres de l’equip directiu prepararem una dinàmica. En la 

resta de Claustres s’iniciarà la sessió també amb alguna dinàmica que pot ser guiada per 

algun membre del claustre. Intentarem acompanyar els claustres amb alguna cosa per 

picar, per fer la sessió més distesa i treure’n més profit. 

Tot el que hem plantejat anteriorment està pensat per poder dur a terme les estratègies de 

millora que volem posar en pràctica al llarg d’aquests 4 cursos, hem emmarcat les 

estratègies dins dels tres objectius de millora que vénen donats pel departament (millora 

dels resultats educatius, millora de la cohesió social i millora de la gestió i organització del  
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centre), hem seqüenciat les actuacions que durem a terme per aconseguir aquestes 

millores i enumerat alguns dels indicadors d’avaluació de  les actuacions, així com els 

indicadors de progrés de cada estratègia. 

Tot seguit presentem les estratègies per als 4 anys d’aquest Projecte de Direcció: 

OBJECTIU 1 Millorar els resultats educatius de l’alumnat del centre Curs:20-24 

Estratègia 1.1: Treballar per ambients a tota la primària. 

Responsables: Comissió innovació pedagògica 

Descripció: 

Després d’iniciar fa tres cursos els ambients a Infantil i continuar-los a Cicle Inicial, valorem la 

possibilitat de realitzar aquesta metodologia a Cicle Mitjà i Superior. Aquest canvi metodològic implica 

altres canvis, especificats en les actuacions. 

Actuacions 
Temporització 

Destinataris 
Agents 

implicats 
Indicadors 

1 2 3 4 

Estudi dels tallers que es 

fan a CM i CS per 

transformar-los en 

ambients d’aprenentatge. 

X    
Mestres del 

CM i CS 

C. innovació 

pedagògica i 

Tutors CM. 

Proposta d’ambients. 

% del grau d’implicació 

dels mestres del cicle. 

Proposta de recursos 

humans, de temps i 

d’espais. 

X    Equip Directiu 
C. innovació 

pedagògica 

Aprovació de la 

proposta 

Reunió amb les famílies. X X X X 
Famílies de 

4t, 5è i 6è. 

Tutors i 

E. Directiu 

100% Assistència 

famílies. 

Portar a la pràctica la 

proposta d’ambients. 
 X X X 

Alumnes de 

4t, 5è i 6è 

Mestres del 

Cicle 

Grau de satisfacció de 

mestres i alumnes. 

Crear eines d’avaluació 

per als ambients. 
 X X  Alumnes 

C. innovació 

pedagògica 

I Claustre 

Quantitat d’eines 

recollides. 

Modificar els informes 

per incloure l’avaluació 

dels ambients 

 X X  Famílies Claustre Informes 

Indicadors de Progrés 

Grau de satisfacció de les famílies, l’alumnat i el claustre dels ambients. 
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OBJECTIU 1 Millorar els resultats educatius de l’alumnat del centre Curs:20-24 

Estratègia 1.2:  

Estudi de les metodologies emprades a l’aula per tal d’elaborar una línia d’escola unificada i 

innovadora   

Responsables: Comissió innovació pedagògica i comissió TAC 

Descripció:  

Un cop implementats els ambients, cal reflexionar sobre la resta de metodologies, reforçar aquelles 

que ja ens funcionen i buscar-ne de noves que ens ajudin a millorar els resultats educatius. Tenint en 

compte la inclusió i la perspectiva de gènere. 

Actuacions 
Temporització 

Destinataris 
Agents 

implicats 
Indicadors 

1 2 3 4 

Implementació del pla 

TAC 
X X X X 

Alumnat i 

Claustre 

Comissió TAC 

i Claustre 
Grau d’implementació 

Reflexió sobre com 

d’oberta, inclusiva i 

activa és la nostra 

escola 

X    Claustre 

Comissió 

d’innovació 

pedagògica 

Rúbrica 

Proposta de l’escola 

que volem 
 X   Alumnat Claustre Proposta 

Recull de les 

metodologies i 

estratègies per portar a 

terme aquesta 

transformació 

 X X  Claustre 
C. d’innovació 

pedagògica 
Document amb el recull. 

Revisió i modificació 

del PEC si és 

necessari 

   X 
Comunitat 

Educativa 

E. Directiu 

Consell 

Escolar 

PEC 

Indicadors de Progrés 

Traspàs i transparència de la línia pedagògica. Grau d’implementació de les metodologies acordades. 
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OBJECTIU 2 Millorar la cohesió social al centre Curs:20-24 

Estratègia 2.1 

Recuperar  la programació transversal de les metodologies emprades en educació emocional 

Responsables: Comissió de convivència 

Descripció: 

Fa uns anys es va fer formació sobre com treballar l’educació emocional i la resolució de conflictes, 

vam posar en pràctica allò que més ens va agradar i de mica en mica s’ha deixat de fer. Els primers 

anys es va valorar molt positivament aquest treball sistemàtic, per tant pensem que és important 

recuperar-lo i millorar-lo. 

Actuacions 
Temporització 

Destinataris 
Agents 

implicats 
Indicadors 

1 2 3 4 

Proposta al Claustre per crear  la 

Comissió de convivència 
X    Claustre 

Equip 

Directiu 
Acta Claustre 

Plantejament de les funcions i 

organització de la Comissió 
X    Claustre 

Equip 

Directiu 

Pla de 

convivència 

Actuacions de la Comissió X X X X 
Comunitat 

Educativa 
Comissió Actes 

Reflexió sobre les metodologies en 

educació emocional 
 X   Claustre Comissió 

Acta de 

Claustre 

Programació transversal d’educació 

emocional consensuada per tot el 

Claustre 

 X X X Alumnat Claustre Programació 

Indicadors de Progrés 

Disminució d’un 30% dels conflictes i increment del 90% del sentiment de pertinença al grup entre 

l’alumnat. (CESC) 
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OBJECTIU 2 Millorar la cohesió social al centre Curs:20-24 

Estratègia 2.2 

Ser escola Coeducadora  

Responsables: Comissió Coeducació 

Descripció:  

Un cop feta la formació sobre coeducació (19-20), ara ens cal com a claustre fer una programació 

transversal per portar a la pràctica allò que hem après i que creiem que és necessari treballar amb els 

i les nostres alumnes, de manera sistemàtica per tal de ser una escola realment inclusiva i 

coeducadora. 

Actuacions 
Temporització Destinataris 

 

Agents 

implicats 
Indicadors 

1 2 3 4 

Realitzar una programació 

de coeducació transversal i 

posar-la en pràctica. 

x x x x 

Claustre i E. 

Directiu 

 

Comissió 

Coeducació  

i Claustre 

Programació 

 

Revisió i modificació  de 

les NOFCs per complir el 

decret sobre igualtat i 

perspectiva de gènere. 

x x x x 

Claustre i 

Consell 

Escolar 

Comissió 

Coeducació  

i E. Directiu 

NOFCs 

Aprovació dels canvis en 

les NOFCs 
x x x x 

Comunitat 

educativa 

Claustre i 

Consell 

Escolar 

Actes de Claustre i 

Consell Escolar 

Publicar les NOFCs x x x x Públic C.TAC Web 

Incloure en el PEC la 

mirada coeducadora de 

l’escola 

 x   
Comunitat 

Educativa 

C.Coeducació 

i E. Directiu 
PEC 

Indicadors de Progrés 

Formar part de la xarxa d’escoles coeducadores. 
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OBJECTIU 2 Millorar la cohesió social al centre Curs:20-24 

Estratègia 2.3 

Fer dels espais de l’escola espais que facilitin l’aprenentatge, les relacions i el benestar. 

Responsables: Equip directiu 

Descripció:  

Fer dels espais comuns i de les aules uns espais més acollidors i que formin part del plantejament 

pedagògic de l’escola on qualsevol lloc del centre és adequat per aprendre, per relacionar-se i per 

sentir-nos bé. 

Actuacions 
Temporització 

Destinataris 
Agents 

implicats 
Indicadors 

1 2 3 4 

Enquesta telemàtica per saber 

quina imatge té la comunitat 

educativa dels espais de 

l’escola i com la millorarien 

X    
La Comunitat 

educativa 

Equip 

Directiu 

% de participació 

 

Realitzar un pla de millora dels 

espais, amb objectius concrets 
X    

AMPA, 

Ajuntament 

Equip 

Directiu 
Document 

Aconseguir les millores 

proposades 
 X X X 

Comunitat 

educativa 

Equip 

Directiu 
Millores realitzades 

Indicadors de Progrés 

Crear espais d’aprenentatge en qualsevol racó de l’escola, fer de l’escola un lloc més bonic. 
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OBJECTIU 2 Millorar la cohesió social al centre Curs:20-24 

Estratègia 2.4 

Fer dels actes del 125è aniversari una eina de cohesió social de l’escola, de la comunitat educativa i 

del barri. 

Responsables: Comissió de Festes 

Descripció:  

L’any 2022 serà el 125è aniversari de l’escola, per aquest motiu i per establir un sentiment més fort de 

pertinença a l’escola i al barri cal pensar en els actes que farem per celebrar-ho amb tota la comunitat 

educativa. 

Actuacions 
Temporització Destinataris 

 

Agents 

implicats 
Indicadors 

1 2 3 4 

Crear la comissió per 

preparar el 125è aniversari. 
X X   

Comunitat 

educativa i 

barri 

Comissió de 

Festes 

Acta de la creació 

de la Comissió 

Preparar un programa 

d’activitats per celebrar-ho 

amb tota la comunitat 

educativa. 

X X   
Comunitat 

educativa 

Comissió de 

Festes 

Claustre i 

Alumnes 

Creació del 

programació 

Planificar de manera 

transversal des de  P3 fins 

a 6è, activitats d’aula amb 

motiu del 125è aniversari. 

 X   Alumnes Claustre 

Programació 

Exposició dels 

treballs 

Preparar una exposició 

amb totes les activitats 

realitzades. 

  X  

Barri i 

Comunitat 

educativa 

Comissió de 

festes 
Exposició 

Indicadors de Progrés 

Valoració de la festa amb motiu del 125è aniversari. 
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OBJECTIU 3 Millorar l’organització del centre Curs:20-24 

Estratègia 3.1 

Fer un estudi de les persones, el temps i els espais, per tal de treure’n el major profit possible. 

Responsables: Equip directiu 

Descripció:  

Per tal de poder portar a terme els canvis metodològics i d’implicació del claustre, cal reflexionar i 

modificar l’organització del temps i dels espais, així com també l’agrupament de les persones. 

Actuacions 
Temporització 

Destinataris 
Agents 

implicats 
Indicadors 

1 2 3 4 

Anàlisi de l’actual gestió del temps 

(horaris alumnes, mestres i 

exclusives). 

X X X X 
Claustre i 

alumnes 
E. Directiu Horaris 

Proposta d’horaris X X X X 
Comunitat 

educativa 
E. Directiu Claustre 

Aplicació dels nous horaris X X X X 
Alumnes i 

Claustre 
Claustre 

Programació 

 

Creació de les comissions  X X X X Claustre Claustre Comissions 

Indicadors de Progrés 

Grau de satisfacció del Claustre en la nova organització. 
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RETIMENT DE COMPTES 

Un cop plantejades les estratègies, les actuacions i els indicadors d’avaluació de cada 

actuació, cal pensar com es realitzarà el retiment de comptes d’aquest PdD. 

Creiem que l’avaluació ha de ser una eina d’aprenentatge, ens ha de servir per prendre 

consciència d’on som i del camí que fem per arribar a assolir els nostres objectius. 

Per aquest motiu tindrem cura de crear uns indicadors d’avaluació que ens permetin 

conèixer si realment estem millorant i en quin grau ho estem fent, per tal de modificar les 

estratègies i /o les actuacions al llarg dels 4 cursos. 

Aquests mecanismes d’autoavaluació vindran donats per les memòries anuals, i ens 

serviran per crear les noves estratègies de la següent Programació General Anual. 

Els resultats d’aquestes avaluacions i el recull de les conclusions que acompanyaran a la 

memòria anual formaran el document de retiment de comptes d’aquest projecte, que es 

presentarà al Claustre i al Consell Escolar per aprovar-lo i presentar-lo a la inspecció 

eductiva. 

Al mateix temps, si tornem a formar part de la XIEP (aspecte que considerem molt positiu) 

haurem de signar els Acords de Coresponsabilitat, amb els seus mecanismes d’avaluació 

i retiment de comptes. 
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MARC LEGAL 

Aquest projecte de direcció ha estat elaborat, pensat i seguint el marc 

legal actualment vigent a Catalunya. 



 LLEI Orgànica 2/2006, de 3 de mayo, de Educació.  

 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.  

 DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius 

públics i del personal directiu professional docent.  

 DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius dependents 

del Departament d’Ensenyament.  

 DECRET 279/2006, del 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de 

la convivencia en els centres educatius no universitaris de Cataluntya. 

 DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc 

d'un sistema educatiu inclusiu. 

 DACORD GOV/2015, de 20 de gener, pel qual s’aprova el Pla d’igualtat de gènere 

en el sistema educatiu. 

 Llei 11/2014 del 10 d’octubre per garantir els drets LGTBI i per erradicar 

l’homofòbia, la biofòfia i la transfòbia. 

 

 


