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1. INTRODUCCIÓ 

El projecte que presento neix  de la motivació, de la implicació i de les ganes de 

dur endavant propostes continuistes de millora a l’Escola.  

Actualment estic exercint ja la direcció de l’escola amb un nomenament 

extraordinari per un any  arrel de la jubilació de l’anterior directora, la Laura 

Blanco, que va copsar les diferents sensibilitats al claustre i a l’AMPA i d’aquestes 

converses va sorgir el meu nom per exercir aquest càrrec. 

Defenso que tot projecte ha de basar-se en el coneixement previ de l’entorn i la 

història del lloc on s’ha de dur a terme. I no només això, si no que també ha de 

valorar i conèixer les inquietuds de les persones a qui va destinat. En el cas de la 

nostra escola tenim un recorregut històric que no volem ni podem obviar.  

L’escola  som  tots,  i  és  per  aquest  motiu  que  l’opinió  dels  mestres  i  també  

de  les  famílies  és fonamental  per  a  l’elaboració  d’aquest  projecte.  Per  

aquest  motiu,  i  per  tal  d’elaborar  un projecte que inclogui un  pla estratègic pel 

període 2018-2022  he tingut present:  

• Anàlisi  dels  projectes  i  documents  de  centre  així  com  de  les  

memòries  i  valoracions  de resultats, tant interns com externs. 

• Entrevistes del professorat en el que es demana una valoració sobre 

aspectes del centre així com convidar-los a fer aportacions de millora. 

• Entrevistes a famílies demanant una valoració sobre aspectes del centre i 

aportacions. 

• Anàlisi de la realitat del centre a partir de la DAFO extret de les aportacions 

dels mestres. 

Presento  així un  projecte que neix de les inquietuds i motivacions dels mestres 

del claustre i de les famílies de l‘ escola. I  és  per  això  que  aquest   document  

creixerà  i  probablement  variarà  al llarg d’aquests propers anys, perquè som 

una escola viva, que s’adapta a les necessitats del moment  i com a tal 

evolucionem. 
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2. D’ ON VENIM 

2.1 Perspectiva històrica 

L’origen de la que és avui dia l’Escola Nostra Llar es remunta a l’any 1939 quan en 

Josep Vall Sabata habilita un espai per donar classes al domicili particular situat al 

carrer Gurrea 27 de Sabadell En un primer moment l’objectiu és modest, però en 

línia al difícil moment que viu el país, preparar i reforçar coneixements de a cara a la 

incorporació al món laboral. 

“Cal Senyor Valls”, com serà coneguda l’escola popularment, inicia la seva tasca 

docent. Les condicions no son les més idònies però el projecte tira endavant per 

l’interès d’algunes famílies que volen una alternativa a una escola pública i religiosa. 

No serà però, fins el 25 de juny de 1954, que l’escola rep l’autorització oficial i es 

constitueix coma a tal amb el nom de “Escuela Nuestro Hogar” i els últims anys de la 

dictadura passarà a ser L’Escola Nostra Llar, conservant la titularitat privada. 

Com a escola privada es manté fins al 1976 que passa a ser una cooperativa de 

pares i mestres. 

Al 1979  entra a formar part  del col·lectiu CEPEPC  escoles catalanes i  d’innovació 

pedagògica de Catalunya, una entitat democràtica, independent, unitària i pluralista. 

Durant els següents anys aquest col·lectiu lluitarà per integrar-se dins la xarxa 

d’escoles públiques de Catalunya. Nostra Llar ho aconseguirà a l’any 1987. 

Durant  tots aquests anys l’escola canvia de domicili dues vegades, fins al 2006 que 

es construeix l’escola al  carrer Calderón, 143 on està actualment. 

 

3. ON SOM 

3.1  Característiques de l’ escola 

L’ ESCOLA NOSTRA LLAR  és una escola amb forta tradició pedagògica, marcada 

per una  línia de treball, d’innovació, de normalització dels ideals de llibertat i 

defensa de l’ escola pública i catalana. 

Actualment és un  centre de doble línia  d'educació infantil i primària que té una línia 

addicional de P3. D'aquesta manera, l'escola té tres línies per a P3 i dues per a la 

resta de cursos.  

L’escola compta també, amb una USEE especialitzada en autisme.   

Tenim  un total de 496 alumnes i 30 mestres. 
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Distribució de l’ alumnat per nivells ( desembre 2017) 

EI 1 EI 2 EI 3 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

73 53 50 52 54 53 51 53 54 

Com podem  observar no hi ha places vacants pel curs 2018-19 a excepció del futur 

P3 i dues places per EI 2 

 

Distribució dels mestres segons situació administrativa (desembre 2017) 

Destinació 

definitiva 

Comissions 

Serveis 

Propietaris 

Provisionals 

Interins/Substituts 

14 7 1 8 

 

ELS  MESTRES i PERSONAL DOCENT, malgrat s’ha de resoldre  l’estabilitat en el 

lloc de treball d’un 46 % de la plantilla dels mestres; es mostren implicats en els 

projectes d’escola i segueixen les línies d’escola marcades. 

L’ ALUMNAT participa activament, s’entusiasma en les activitats escolars assolint 

molt bons resultats. La llengua materna dels alumnes és el català en un 86% ,  el 

castellà  en un 10%  i  altres llengües  en un 4% sent  majoritari el xinès. La majoria 

d’ alumnes realitza activitats extraescolars en el mateix centre de diferents tipus ja 

que l’oferta és molt amplia (esportives, artístiques i culturals) 

LES FAMÍLIES  s’impliquen en l’ educació i en el procés d’aprenentatge dels seus 

fills i filles. Participen i  assisteixen a les  activitats que es fan a l’escola de tipus 

cultural , esportives, reunions i entrevistes amb els tutors/es.   

La  gran majoria  són catalanoparlants d’un  nivell socioeconòmic i cultural  mitjà alt. 

Hi ha poca població immigrant, però en els últims anys hi ha hagut  un creixement 

de famílies xineses que regenten comerços propers a l’escola.  

L’AMPA  sempre ha estat un punt fort de l’ escola  per la seva implicació i gestió de 

recursos i de serveis. Gestiona l’ economia  de les aportacions de les famílies 

(material i sortides), el menjador escolar i les activitats extraescolars que realitzen 

els alumnes i famílies  a més de col·laborar en diferents activitats que realitza el 

centre.  

 

 

3.2  Trets d’identitat de l’escola 
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- Compromís per part de l’equip docent amb l’escola .  

Els mestres  i les mestres que treballen  a  l’Escola  s’han fet seu  el projecte amb 

interès i amb compromís. Compromís per aprendre, compromís per formar-se i 

compromís per innovar. 

- Consciència d’escola inclusiva.  

Entenem que qualsevol nen/a, qualsevol família, qualsevol mestre, s’ha de sentir 

acollit i valorat en el nostre projecte i l’hem d’ajudar a integrar-s’hi. A l’ escola es 

generen dinàmiques  d’aula, que acullen les singularitats dels nens i nenes que la 

integren, respectant els diferents moments maduratius i els diferents ritmes d’ 

aprenentatge.  

En aquest marc de l’escola inclusiva, un aspecte que valorem com a fonamental és  

la nova proposta del Projecte de diversitat , hem  unificat l’ AEE amb la USEE. És un 

projecte que el considerem un bon model d’integració en el sentit que ens enriqueix 

com a persones, ja que ens està  generant canvis en les nostres metodologies que 

estan  repercutint positivament  en tots els alumnes. 

-  Aposta per la formació integral de l'alumne com a model de 

desenvolupament de totes les capacitats. 

L’Escola  Nostra Llar  aposta per  una  formació dels alumnes  àmplia  i  global, 

centrada en el desenvolupament de totes les capacitats personals i socials.  

Té molta  importància  el  treball  conjunt  d’Escola  a  l’entorn  temàtiques  

concretes  o  de  les  festes populars  on  a  més  a  més  de  suposar  moments  per  

a  l’aprenentatge  i  l’expressió  dels  nens  i  les  nenes, s’impulsa  la  relació  entre  

l’alumnat  de  diferents  classes  i  de  diferents edats.   

La idea d’escola integradora ha orientat  les actuacions a les aules cap a unes 

pràctiques  pedagògiques  de  caire  globalitzador  que  han  derivat  cap  a  un  

treball  en  projectes.  I  el  treball  en projectes, mica en mica, va  evolucionant cap 

a un model propi de la vida de l’aula que mirem de compartir i millorar. 

L’escola Nostra Llar es defineix per utilitzar una línia metodològica que combina el 

treball per projectes -anomenats Taller d’Investigació- i el treball sistemàtic d’àrees 

concretes. 

- Compromís social                                                                                                           

Des de ja fa  uns quants anys l’ escola ha impulsat diferents projectes solidaris amb 

el propòsit d’anar desvetllant en els nostres alumnes una mirada crítica i 

compromesa amb el món on viu.  Regala el teu temps és el projecte més incorporat 
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a l’ escola; mestres i alumnes fan de voluntaris en el Gran Recapte al desembre i al 

Rebost Solidari al juny. 

- Compromís amb el medi ambient.                          

Des de fa molts anys hi ha hagut una conscienciació, participació  i  compromís pel 

medi ambient. L’ any 2010  s’entra a formar part  de  la  xarxa  d’Escoles Verdes  i  

també de l’ Agenda 21 .Des  d’aquest  marc  s’han  desenvolupat molts  projectes  

vinculats  als  temes  de  valors,  sostenibilitat  i  medi ambient. Un d’ells la creació 

de l’hort escolar . També s’ha treballat intensament  per la reducció del consum 

elèctric i de l’aigua canviant  bona part de la il·luminació per leds. El proper curs hem 

de renovar el projecte i proposarem uns nous reptes 

- Tradició artística.  

Un altre tret que ens defineix com a escola és l’obertura cap al món de l’art,  

des de la vessant cultural,  estètica  i de creació.  

Des de la vessant cultural:  ens interessa apropar el món de l’art  als nostres 

alumnes i ho fem desenvolupant a totes les colles  diferents actuacions: visites a 

museus i exposicions temporals, projectes d’escola relacionats amb l’obra d’algun 

artista, presència de la música a la vida quotidiana a les aules,... 

Des de la vessant estètica: potenciem  la cura per l’estètica en els treballs, en la 

decoració dels espais, en les exposicions, en els concerts,....                                      

Des de la vessant creativa: intentem desenvolupar la creativitat en tots els àmbits 

per tal que l’alumnat l’integri en el seu dia a dia i en un futur en el món laboral. 

Pensem que és un  aspecte, l’ art,  que el tenim força incorporat però que l’hem de 

seguir mantenint i fins i tot millorant en aquells aspectes que sigui possible. 

 

3.3 Diagnosis   
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LA MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS 

 

Claustres i entrevistes de satisfacció dels mestres  

- Valoració molt positiva de la capacitat de treball i el compromís de l’equip 

de mestres amb l’escola.  

- Una clara necessitat de debat pedagògic. Es manifesta la necessitat de 

portar a terme una coordinació metodològica entre colles  

- Es veu necessari posar a debat els continguts bàsics que han d’aparèixer 

en les diferents colles. 

- Es veu la necessitat de crear models de documentació per mantenir un 

arxiu viu de “què” i “com” fem les coses.  

Resultats proves competències bàsiques : 

- En llengua catalana, estem a la franja mitjana -alta, per sobre de la mitjana 

de Catalunya i semblant a les escoles amb el nostre grau de complexitat.  

- En llengua castellana, estem a la franja mitjana –alta, per sobre de la mitjana 

de Catalunya i per sobre de les escoles amb el mateix grau de complexitat 

que el nostre.  

- A matemàtiques estem a la franja mitjana-alta, per sobre de la mitjana de 

Catalunya i semblant a les escoles amb el nostre grau de complexitat.  

- En llengua anglesa, estem a la franja mitjana – alta, per sobre de la mitjana 

de Catalunya però  per sota de la mitjana de les escoles amb el nostre grau 

de complexitat. En  comprensió oral en llengua anglesa tenim una mitjana 

del  20% d’alumnes entre la franja mitjana -baixa o baixa. En expressió 

escrita en llengua anglesa estem més o menys com la mitjana de Catalunya 

i per sota de les escoles amb el mateix grau de complexitat. En comprensió 

lectora en llengua anglesa els resultats són millors que en els aspectes 

anteriors.  

Anterior projecte de direcció L’anterior projecte de direcció presentat per Laura 

Blanco, desenvolupava alguns aspectes relacionats amb la competència 

lingüística, concretament amb la llengua catalana i la competència artística i 

cultural, que seguim impulsant i que volem fer créixer els propers cursos. 
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LA MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL 

 

Claustres i les entrevistes de satisfacció dels mestres  

- Un funcionament d’escola participatiu i democràtic  però  ens cal seguir 

impulsant i millorant actuacions en aquest sentit.  

-  Cal fomentar  els  valors entre alumnes per incentivar el respecte i l’ 

empatia. 

- Els darrers anys, han perdut força algunes actuacions que teníem molt 

establertes com la comissió mixta  i  les reunions de delegats d’ Escola 

Verda.   

- Una mancança important a nivell de pàgina web, a nivell de manteniment i 

actualització. 

Entrevistes amb representants de pares al consell  posa  de manifest que cal  

treballar més conjuntament amb les famílies. 

 

 

 

PROPOSTES ORGANITZATIVES 

 

Claustres, el grup impulsor i les entrevistes amb els mestres   

- Més coordinació d’actuacions: entre colles, amb EE, de claustre,...  

- Més  lideratge pedagògic per part de l’equip impulsor i de l’ equip directiu, 

modelatge, formació... 
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4. UNA MIRADA CAP AL FUTUR.   

Està clar que el món canvia molt de pressa i l’escola ha d’assumir el repte de formar 

ciutadans  en un nou context, un nou context marcat pels: 

- Canvis socials i culturals   

La diversitat social, l’avenç de les noves tecnologies o el domini de les llengües 

(especialment l’anglès) són, entre d’altres, qüestions que esdevenen d’atenció 

prioritària perquè afecten les maneres de pensar, actuar i de relacionar-nos de les 

persones i això afecta, també, les maneres d’aprendre.  

- Nous currículums i nous enfocaments metodològics 

Les noves lleis educatives s’han impulsat per modernitzar l’escola i adaptar-la als 

nous temps. Agafen força idees com la necessitat de desenvolupar en els alumnes 

la competència per prendre decisions de manera autònoma, per formar persones 

amb capacitat per actuar de manera adaptativa tenint en compte el context, el valor 

d’impulsar un aprenentatge que no parcialitzi els sabers, la necessitat de tenir en 

compte la funcionalitat, o la dimensió social de l’aprenentatge tenint en compte que 

aprenem dels altres i amb els altres, en situacions amb sentit per a les persones, el 

valor de la comprensió a més a més del valor de la memorització...  

 

5. EL PROJECTE DE DIRECCIÓ 

 L’ escola no es manté al marge en la revisió i l’aplicació de metodologies que 

aportin un nou sentit al desenvolupament curricular i que, en definitiva,  afavoreixin 

la millora educativa. Però aquest camí de millora ens cal fer-lo conjuntament, 

compartint reflexions i actuacions.   

Penso  que és necessari impulsar el debat i la reflexió al claustre per encarar 

conjuntament aquests nous reptes.  

Plantejo  aquests canvis situant-nos en processos compartits de construcció d’un 

projecte en el qual hi pugui participar tothom, on tots els mestres s’hi sentin 

compromesos, i on els altres membres de la comunitat educativa (famílies, nens i 

nenes...) hi puguin participar en la mesura de les seves atribucions.  

Aquest és un aspecte del qual se’n feia també ressò el claustre. S’hi valorava molt 

positivament la capacitat de treball i el compromís del claustre amb  l’escola però es 

posava de manifest un cert mal estar per la manca de temps per dedicar al debat 

pedagògic, tant a nivell de colles com  de claustre.  
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Sorgia com a prioritat, la necessitat de sentir que treballàvem en un projecte comú, i 

també l’interès per compartir una reflexió pedagògica que ens portés a sentir-nos 

vinculats els uns als altres assegurant la coherència curricular, tot acordant canvis i 

millores en les nostres pràctiques educatives.   

Crec que he de recollir aquest interès i assumir aquesta qüestió com a prioritària.  

Les propostes d’actuació per als propers quatre cursos, giraran entorn a tres eixos 

fonamentals:  

• La millora dels resultats educatius  

•  La millora de la cohesió social  

• La creació de propostes organitzatives de funcionament pedagògic 
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5.1  LÍNIES ESTRATÈGIQUES.  

 

 

 

 

 

 

 

º 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILLORA DELS RESULTATS  

EDUCATIUS 

MILLORA DE LA 
COHESIÓ SOCIAL 

      MIILLORA 
D’ASPECTES 

ORGANITZATIUS 

1. CONSOLIDACIÓ D’UNA 
COHERÈNCIA CURRICULAR I 
UNA LÍNIA METODOLOGICA A 
TOTA L’ ESCOLA 

2. IMPÚLS DE L’ ANGLÈS A LA 
VIDA DE L’ ESCOLA 

3. ACTUALITZACIÓ DE L’ÚS DE 
LES NOVES TECNOLOGIES DE 
L’ APRENENTATGE I DE LA 
COMUNICACIÓ 

4. PROJECTE ESCOLA VERDA 
5. IMPULS  DE LES RELACIONS 

AMB LA COMUNITAT 
6. CREACIÓ DE PROPOSTES 

ORGANITZATIVES DE 
FUNCIONAMENT  PEDAGÒGIC 

7.  
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5.2 Desenvolupament  de les línies estratègiques 

 

1 Consolidació 
d’una 
coherència 
curricular i una 
línia 
metodològica 
a tota l’ escola 
 

1.1 Avançar cap a una línia metodològica comuna a tot el centre, a partir 
de la metodologia basada en  l’aprenent 
1.2 Avançar en la metodologia del treball per projectes de l’ àrea de 
coneixement del medi natural i social. 
1.3 Consensuar  i elaborar una seqüència d’activitats  al voltant de l’ 
aplicació de les estructures d’ aprenentatge cooperatiu 
1.4 Disposar d’ una concreció curricular prou clara i concreta que pugui 
servir de base a les programacions didàctiques 
1.5 Enfortir els aprenentatges competencials relatius a la lectura, l’ 
expressió oral i escrita i el raonament lògic-matemàtic/resolució de 
problemes. 
1.6 Reflexionar sobre el significat de la inclusió educativa i prendre 
consciència a nivell organitzatiu i metodològic de la realització de 
pràctiques inclusives. 

2.Impúls de l’ 
anglès a la 
vida de l’ 
escola  

2.1 Millorar la competència comunicativa dels nostres alumnes en 
llengua oral. 

3.Actualització 
de l’ús de les 
noves 
tecnologies de 
l’ aprenentatge 
i de la 
comunicació 
 

3.1 Impulsar i dinamitzar l’ús de les TAC com a mitjà d’aprenentatge, 
coneixement i comunicació. 

4.Projecte 
escola verda 
 

4.1 Consolidar el Projecte d’Escola Verda. 

5.Impuls  de 
les relacions 
amb la 
comunitat 
 

5.1 Impulsar la participació dels alumnes en la presa de decisions sobre 
el funcionament de l’ escola. 

5.2 Promoure espais de trobada i treball conjunt amb les famílies: a 
través de l’ AMPA, del Consell Escolar i de la participació directa de l’ 
aula i l’escola. 

6.Creació de 
propostes 
organitzatives 
de 
funcionament  
pedagògic 
 

6.1 Crear estructures organitzatives que afectin el treball amb els 
alumnes, al treball amb els mestres i a les relacions amb la comunitat. 
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MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS 
 
 

ESTRATÈGIA 1:  
CONSOLIDACIÓ D’ UNA COHERÈNCIA CURRICULAR I UNA LÍNIA METODOLÒGICA A 

TOTA L’ ESCOLA A PARTIR DE LA GESTIÓ D’ AULA, L’ ESCOLA INCLUSIVA I 
L’AVALUACIÓ. 

 
OBJECTIU  ESTRATÈGIC 1.1  

 Avançar cap a una línia metodològica comuna a tot el centre, a partir de la metodologia basada 
en  l’aprenent 

 
ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES  INDICADORS 

PROGRÉS 
Establir les estructures 
bàsiques de cada colla, 
deixar-les documentades i 
establir quins són els 
elements del currículum 
bàsic que no podem 
obviar. 

Curs 2018-19 Grup Impulsor Documentacions de 
colla  que recullin els 
acords 

Replantejar el número de 
deures i el tipus de deures 
segons l’edat dels 
alumnes, així com la 
normativa escolar. 
 

Curs 2018-19 Grup Impulsor Document deures 
Percentatge d’alumnat 
que fa els deures i 
valoració de la qualitat i 
significació d’aquests 
 

Compartir, reflexionar i 
prendre acords sobre la 
gestió de la vida a l’ aula a 
partir de la metodologia 
basada en l’aprenent. 

Curs  2019-20 Grup Impulsor Registre del nombre i 
tipus de reunions 
Documentacions de 
colla i de claustre que 
recullin els acords. 

Adequar els diferents  
espais de l’ escola a les 
necessitats dels alumnes , 
essent ells els 
protagonistes del projecte. 

Curs 2019-20 Tot el claustre Nombre d’ espais que 
s’han modificat 

Establir una línia 
d’avaluació en 
consonància amb la línia 
metodològica de l’ escola i 
amb  les capacitats de 
cada alumne: 
autoavaluació, 
coavaluació i avaluació 
formativa. 
 

Curs 2020-21 i  
2021-22 
 

Grup Impulsor 
 
 

Sistemes de registre de 
dades 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC  1.2  
Avançar en la metodologia del treball per projectes de l’ àrea de coneixement del medi natural i 

social. 
 

ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES  INDICADORS 
PROGRÉS 

Registre dels continguts  
curriculars treballats en 
els projectes de cada aula 
en relació amb els 
continguts del currículum. 

Curs 2018-19 Tutors Unitats de programació 
bàsiques (UBP) curs 
2018-19 

Revisió  i valoració de l’ 
estructura i dels 
continguts dels projectes 
dels diferents nivells. 

Curs 2018-19 Tot el claustre Actes reunions i UBP 
d’aula 

Compartir projectes  entre 
els mestres del claustre  

Els 4 cursos Tot el claustre Nombre d’ intercanvi d’ 
experiències 

Definició del perfil  de 
metodologies 
globalitzadores 
 
 

Segons 
convocatòria 

Equip directiu Perfil definit 

 
OBJECTIU  ESTRATÈGIC 1.3  

Consensuar  i elaborar una seqüència d’activitats  al voltant de l’ aplicació de les estructures d’ 
aprenentatge cooperatiu. 

 
ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES  INDICADORS 

PROGRÉS 
Realitzar un seminari de 
treball cooperatiu  

Curs 2019-20 Tot claustre % de participació de 
mestres 

Compartir, establir i 
implementar dinàmiques 
de treball cooperatiu dins 
de cada aula. 

Curs 2020-21 Tutors Unitats de programació 
bàsiques (UBP)  

Recull de les activitats 
introduïdes a les diferents 
aules durant els darrers 
cursos 

Curs 2021-22 Tutors 
Grup impulsor 

Llistat d’activitats per 
nivell 

 
OBJECTIU  ESTRATÈGIC 1.4   

Disposar d’ una concreció curricular prou clara i concreta que pugui servir de base a les 
programacions didàctiques. 

 
ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES  INDICADORS 

PROGRÉS 
Realitzar una taula on Curs 2019-20 Grup impulsor Taula continguts 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC  1.5 

 Enfortir els aprenentatges competencials relatius a la lectura, l’ expressió oral i escrita i 
el raonament lògic-matemàtic/resolució de problemes. 

ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ  RESPONSABLES  INDICADORS 
PROGRÉS 

Revisió de la 
metodologia i els 
continguts que es 
treballen en els  tallers  
de competència 
lingüística i 
matemàtica als 
diferents nivells. 

Curs 2018-19 Tutors  Unitats de 
programació 
bàsiques (UBP)  

Coordinació dels 
diferents tallers: nivells 
i colles 
 
 

Curs 2020-21 Grup impulsor Actes i acords de les 
reunions de colla 
 

OBJECTIU  ESTRATÈGIC 1. 6  

Reflexionar sobre el significat de la inclusió educativa i prendre consciència a nivell 
organitzatiu i metodològic de la realització de pràctiques inclusives. 

ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ  RESPONSABLES  INDICADORS 
PROGRÉS 

Sessió formadora del 
claustre sobre el 
projecte d’ Escola 
Inclusiva/ Compartir 
pràctiques inclusives 
d’aula  entre els 
mestres del claustre 

Una sessió al 
primer trimestre 
de cada curs 

Mestres d’ atenció 
a la diversitat 

% de participació 
dels mestres 
Nº de pràctiques 
compartides 

Programar activitats 
per tal d’incloure als 
alumnes NEE  dins del 
grup de treball 
cooperatiu 

Curs 2020-21 Mestres d’ atenció 
a la 
diversitat/tutors 

Unitats de 
programació 
bàsiques (UBP) 

Definició del perfil d’ 
atenció a la diversitat 

Segons 
convocatòria 

Equip directiu Perfil definit 

quedin ben estructurats 
els objectius mínims a 
assolir cada curs. 
 

 
                                  ESTRATÈGIA 2 
   IMPULS DE L’ ANGLÈS A LA VIDA DE L’ESCOLA 
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0BJECTIU ESTRATÈGIC 2.1 

Millorar la competència comunicativa dels nostres alumnes en llengua oral. 
 

ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ RESPONSA-
BLES 

INDICADORS 
PROGRÉS 

Acollida d’un nombre 
considerable d’alumnat 
de pràctiques de la 
Facultat d’Educació de 
la  UAB que estan fent 
el grau de Primària en 
llengua anglesa. 

Els 4 cursos Equip directiu 
Especialistes 
anglès Altres 
mestres 

 
 
Observació i full de 
registre a  inici i a 
final de curs de la 
comunicació entre els 
alumnes i els  
alumnes de 
pràctiques o l’auxiliar 
de conversa en 
llengua anglesa. 
  
  
 
Registre a través d’un 
qüestionari de la 
capacitat de 
comprensió oral a 
través d’un mitjà 
audiovisual.  
 
 
Resultats proves 
competències 
bàsiques de 6è 
 
 
 
 
 
 
 

Sol·licitud d’un auxiliar 
de conversa en llengua 
anglesa cada curs. 

Els 4 cursos Equip directiu 

Analitzar l’estructura i 
els resultats de les 
proves de CB dels 
últims anys. 

Curs 18-19 Mestres 
d’anglès 

Concreció d’actuacions 
d’escola que ens 
permetin incrementar la 
presència de la llengua 
anglesa en el dia a dia 
de l’ escola. 

Curs 18-19 i curs 
19-20 

Mestres 
d’anglès 

Ampliar i consolidar 
activitats i sortides en 
anglès 

Curs 19-20 Mestres 
d’anglès 

Intercanvi anglès-
castellà amb una altra 
escola. 

Des del curs 20/21 Mestres i tutors 
Especialistes 
anglès 

Creació i manteniment 
d’un blog d’anglès a la 
web de l’escola que 
permeti compartir el 
material entre els 
diferents membres de la 
comunitat educativa: 
mestres, famílies, 
monitors de menjador... 
 
 
 
 
 

Des del curs 20-21 Especialistes 
anglès 
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                             ESTRATÈGIA 3 

ACTUALITZACIÓ DE L’ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES DE L’      
APRENENTATGE I DE LA COMUNICACIÓ 

 
 

                                 0BJECTIU ESTRATÈGI C  3.1  
Impulsar i dinamitzar l’ús de les TAC com a mitjà d’aprenentatge, coneixement i 

comunicació. 
 
 
ACTUACIONS 

 
TEMPORITZACIÓ 

 
RESPONSA-
BLES 

 
INDICADORS 
PROGRÉS 

Millora de la 
connectivitat 

Curs 2018 Equip directiu Qüestionari de 
satisfacció mestres 

Creació i posada en 
marxa i funcionament 
de la comissió TAC 

Curs 2018 Claustre Nombre de reunions 
(inici:7anuals) 
Pla d’actuació de la 
comissió  

Formació dels mestres 
sobre les eines 2.0 

Una sessió al 
segon trimestre de 
cada curs 

Equip directiu/ 
Coord. 
informàtica 

Nº d’assessoraments 
i assistència 

Ús dels sistemes de 
treball i comunicació 
(drive, xarxa...) i 
introducció de l’ús del 
port-foli digital dels 
alumnes a colla de 
grans. 

Cursos 2018-19 i 
2019-20 

Comissió TAC Qüestionari de 
satisfacció mestres i 
alumnes colla de 
grans 

Disseny i adaptació de 
les activitats amb 
mirada TAC 

Des del curs 19-20 
 

Comissió TAC %eines i activitats 
realitzades pel 
claustre 

Manteniment i 
actualització de la 
pàgina web 

Els 4 cursos Coordinador  
TAC 

Nombre d’ entrades i  
de visites a la web 

Definició del perfil d’ 
TAC 

Segons 
convocatòria 

Equip directiu Perfil definit 
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MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL  
ESTRATÈGIA 4: 

 PROJECTE ESCOLA VERDA 
 

0BJECTIU  ESTRATÈGIC  4.1    
Consolidar  el projecte d’ Escola Verda  

ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES  INDICADORS 
PROGRÉS 

Crear la comissió 
mixta ESCOLA 
VERDA: alumnes, 
mestres i  AMPA 

Curs 2018-19 Claustre Comissió 

Revisió i 
complementació de 
la documentació 
necessària per 
seguir avançant en 
el procés de creació 
d’ Escola Verda. 

Curs 2018-19 Comissió Escola 
Verda 

Nombre de reunions 
(inici:7anuals) 
Pla d’actuació de la 
comissió 

Sessió informativa 
sobre els plans 
d’actuació del 
projecte i  
repartiment de 
responsabilitats en 
el claustre. 

1reunió principi 
curs i 1 durant curs 
Els 4 cursos 

Comissió Escola 
Verda 

Memòria anual del 
projecte 

Definició i aplicació 
d’acords sobre 
actuacions que 
promoguin el 
respecte pel medi 
ambient: gestió de 
residus, estalvi 
energètic, etc 

Curs 2018-19 Comissió Escola 
Verda 

Informe sobre les 
mesures preses 
sobre aquests temes 
i grau d’aplicació. 

Realització 
d’actuacions a l’ 
escola per potenciar 
el reciclatge i la 
sostenibilitat de l’ 
entorn. 

Des del curs 2019-
20 

Comissió Escola 
Verda 

Recull de dades 
sobre la gestió de 
residus. 
Actes i documentació 
elaborada a les 
sessions de reunió. 

Creació d’un espai 
per mostrar 
“ecopràctiques” 

Curs 2020-21 i 
2021-2022 

Comissió Escola 
Verda 

Nº de pràctiques 
%de participació 
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ESTRATÈGIA 5:  

IMPULS DE LES RELACIONS AMB LA COMUNITAT 
 

0BJECTIU ESTRATÈGIC 5.1 
Impulsar la participació dels alumnes en la presa de decisions sobre el funcionament 

de l’ escola. 
ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ  RESPONSABLES  INDICADORS 
Assemblees de classe 
proposant temes 
d’escola/colla  per 
incentivar el respecte i l’ 
empatia. 

Des del curs 
2018-19 

Equip directiu 
Grup Impulsor 

Registre de 
temes tractats a 
les assemblees   
 

Impulsar activitats  
compartides entre 
alumnes de diferents 
nivells i colles 
(Apadrinament...) 
 

Des del curs 
2020-21 

Equip directiu 
Grup Impulsor 

Registre 
d’activitats 
compartides 

 
OBJECTIU ESTRATÈGIC 5.2 

Promoure espais de trobada i treball conjunt amb les famílies: a través de l’AMPA , del  
Consell Escolar i de la participació directa a la vida de l’ aula i  de l’ escola 

 
ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ  RESPONSABLES  INDICADORS 
Potenciar  la participació 
de les famílies  en 
situacions 
d’aprenentatge amb els 
alumnes a l’ 
aula(classes obertes). 

Des del curs 
2018-19 

Equip directiu 
Claustre 
 

Registre de 
participació de les 
famílies a l’ aula. 

Impulsar activitats  
compartides des de les 
diferents comissions de 
l’AMPA: festes, 
transformació dels 
patis... 

Des del curs 
2018-19 

Equip directiu 
Comissions AMPA 

%participació 
famílies, alumnes, 
mestres 

Jornada de bricolatge 
amb les famílies, un cop 
al curs organitzarem una 
trobada per fer millores 
a l’ escola. 

Des del curs 
2018-19 

Equip directiu 
AMPA 

%participació 
famílies, alumnes, 
mestres 
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Temporització  des del curs 2018-19 
Responsables:  Equip directiu i Grup Impulsor 
Indicadors de progrés:  

- Registre  de reunions , acords presos i actuacions impulsades. 
- Enquesta de satisfacció alumnes, mestres i famílies. 

 
MILLORA D’ ASPECTES ORGANITZATIUS 

 
ESTRATÈGIA 6: 

CREACIÓ DE PROPOSTES ORGANITZATIVES DE FUNCIONAMENT PEDAGÒGIC  
 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 6.1 
Crear estructures organitzatives que afectin el treball amb els alumnes, al treball amb 

els mestres i a les relacions amb la comunitat. 
 

ACTUACIONS  
RELATIVES AL 
TREBALL AMB 

ALUMNES 

Adequació dels horaris a la línia metodològica de l’ escola 

 
 

ACTUACIONS 
RELATIVES  AL 

TREBALL  
PEDAGÒGIC DELS 

MESTRES 
 

Establir les Setmanes grogues. Un parell de setmanes al 
trimestre, a l’espai de treball del migdia, deixem de fer les 
reunions habituals per  fer un treball monogràfic sobre un 
tema que ens cal impulsar o sobre el qual ens cal reflexionar. 
Algunes sessions seran  en format claustre, altres seran de 
colla, algunes les dediquem a rebre alguna formació externa,  
altres  de formació interna on mestres del claustre 
presentaran les seves experiències.  

 
Reunions de comissió: Posarem en funcionament  dues 
comissions que dediquem a la competència digital i a l’Escola 
Verda. Tot el claustre s’ organitzarà en una d’aquestes dues 
comissions, per tant hi haurà representants de totes les colles  
a cadascuna d’elles. 

ACTUACIONS 
RELATIVES  AL 

TREBALL AMB  LA 
COMUNITAT 

Reunions Pedagògica mixta: Equip Directiu- Junta de l’ 
AMPA, establirem reunions trimestrals  com a eina de 
col·laboració 
Reunions Equip Directiu- COMISSIONS, establirem reunions 
periòdiques amb cadascuna de les comissions: Delegats, 
Festes, Patis  i Espais-menjador  per establir accions 
conjuntes .  
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5.3  Propostes d’actuació per cursos 
 

CURS 22018-19 
OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS 

ACTUACIONS ORGANITZACI
Ó 

INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

1.1 Avançar cap a 
una línia 
metodològica 
comuna a tot el 
centre, a partir de la 
metodologia basada 
en l’ aprenent. 

Establir les estructures 
bàsiques de cada colla, 
deixar-les documentades 
i establir quins són els 
elements del currículum 
bàsic que no podem 
obviar. 
 

REUNIONS 
COLLA 

Documentacions de 
colla  que recullin els 
acords 

Replantejar el número de 
deures i el tipus de 
deures segons l’edat dels 
alumnes, així com la 
normativa escolar. 

REUNIONS 
GRUP 
IMPULSOR 

Document deures 
% d’alumnat que fa 
els deures i valoració 
de la qualitat i 
significació 
d’aquests 
 

1.2 Avançar en la 
metodologia del 
treball per projectes 
de l’ àrea de 
coneixement del 
medi natural i social. 

Registre dels continguts  
curriculars treballats en 
els projectes de cada aula 
en relació amb els 
continguts del currículum. 

REUNIONS  
NIVELL 
(Tutors) 

Unitats de 
programació 
bàsiques (UBP) 

Revisió  i valoració de l’ 
estructura i dels 
continguts dels projectes 
dels diferents nivells. 

SETMANES 
GROGUES 

Actes reunions i 
UBP d’aula 

Compartir projectes entre 
els mestres del claustre 

REUNIONS 
CLAUSTRE 

Nombre d’intercanvi 
d’experiències 

1.6 Reflexionar 
sobre el significat de 
la inclusió educativa 
i prendre 
consciència a nivell 
organitzatiu i 
metodològic de la 
realització de 
pràctiques 
inclusives. 

Sessió formadora sobre 
el projecte d’ Escola 
Inclusiva 

REUNIONS 
CLAUSTRE 

% de participació 
dels mestres 
Qüestionari de 
satisfacció 
 

2.1 Millorar la 
competència 
comunicativa dels 

Analitzar l’estructura i els 
resultats de les proves de 
CB dels últims anys. 

REUNIONS 
NIVELL 
(especialistes) 

Històric dels últims 5 
anys i conclusions 
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nostres alumnes en 
llengua oral anglesa. 
 

Concreció d’ actuacions 
d’escola que ens 
permetin incrementar la 
presència de la llengua 
anglesa en el dia a dia de 
l’ escola. 

Nº d’ actuacions   
Resultats proves 
competències 
bàsiques de 6è 
 

3.1 Impulsar i 
dinamitzar l’ús de les 
TAC com a mitjà 
d’aprenentatge, 
coneixement i 
comunicació. 

Sessió formadora sobre 
les eines 2.0 

REUNIONS 
CLAUSTRE 

% de participació 
dels mestres 
Qüestionari de 
satisfacció 

Ús dels sistemes de 
treball i comunicació 
(drive, xarxa...) i 
introducció de l’ús del 
port-foli digital dels 
alumnes a colla de grans. 

REUNIONS 
COMISSIONS 
(TAC) 

Qüestionari de 
satisfacció mestres i 
alumnes colla de 
grans 

4.1 Consolidar  el 
projecte d’ Escola 
Verda 

Revisió i complementació 
de la documentació 
necessària per seguir 
avançant en el procés de 
creació d’ Escola Verda. 
Definició i aplicació 
d’acords sobre actuacions 
que promoguin el 
respecte pel medi 
ambient. 

REUNIONS 
COMISSIONS 
(ESCOLA 
VERDA) 

Pla d’ actuació de la 
comissió i memòria  
anual del projecte 

5.1Impulsar la 
participació dels 
alumnes en la presa 
de decisions sobre el 
funcionament de l’ 
escola. 

Assemblees de classe 
proposant temes 
d’escola/colla  per 
incentivar el respecte i l’ 
empatia. 

REUNIONS 
GRUP 
IMPULSOR 

Registre de temes 
tractats a les 
assemblees. 

5.2 Promoure espais 
de trobada i treball 
conjunt amb les 
famílies: a través de 
l’AMPA , del  Consell 
Escolar i de la 
participació directa a 
la vida de l’ aula i  de 
l’ escola 

Potenciar  la participació 
de les famílies  en 
situacions d’aprenentatge 
amb els alumnes a l’ 
aula(classes obertes). 

REUNIONS  
EQUIP 
DIRECTIU- 
COMISSIONS 

Registre  de 
reunions amb 
l’AMPA, acords 
presos i actuacions 
impulsades 

Impulsar activitats  
compartides des de les 
diferents comissions de 
l’AMPA: festes, 
transformació dels patis... 
Jornada de bricolatge 
amb les famílies, un cop 
al curs organitzarem una 
trobada per fer millores a 
l’ escola. 
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Curs 2019-2020 
OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS 

ACTUACIONS ORGANITZACIÓ INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

1.1 Avançar cap a 
una línia 
metodològica 
comuna a tot el 
centre, a partir de la 
metodologia basada 
en  l’aprenent 
 

Compartir, reflexionar i 
prendre acords sobre la 
gestió de la vida a l’ 
aula a partir de la 
metodologia basada en 
l’aprenent. 
 

SETMANES 
GROGUES 

Registre del 
nombre i tipus de 
reunions 
Documentacions de 
colla i de claustre 
que recullin els 
acords. 

Adequar els diferents  
espais de l’ escola a les 
necessitats dels 
alumnes , essent ells 
els protagonistes del 
projecte 

REUNIONS 
COLLA 

Nombre d’espais 
que s’han modificat 

1.2 Avançar en la 
metodologia del 
treball per projectes 
de l’ àrea de 
coneixement del 
medi natural i social. 

Compartir projectes 
entre els mestres del 
claustre 

REUNIONS 
CLAUSTRE 

Nombre 
d’intercanvi 
d’experiències 

1.3 Consensuar  i 
elaborar una 
seqüència d’activitats  
al voltant de l’ 
aplicació de les 
estructures d’ 
aprenentatge 
cooperatiu 

Seminari de treball 
cooperatiu 

FORMACIÓ 
CENTRE 

% de participació 
de mestres 

1.4 Disposar d’una 
concreció curricular 
prou clara i concreta 
perquè pugui servir 
de base a les 
programacions 
didàctiques 

Realitzar una taula on 
quedin ben estructurats 
els objectius mínims a 
assolir cada curs. 
 

REUNIONS GRUP 
IMPULSOR 

Taula de continguts 

1.5 Enfortir els 
aprenentatges 
competencials 
relatius a la lectura, l’ 
expressió oral i 
escrita i el raonament 
lògic-
matemàtic/resolució 
de problemes. 

Revisió de la 
metodologia i els 
continguts que es 
treballen en els  tallers  
de competència 
lingüística i matemàtica 
als diferents nivells. 

REUNIONS  
NIVELL 
(Tutors) 

Unitats de 
programació 
bàsiques (UBP) 

1.6 Reflexionar sobre Sessió formadora sobre REUNIONS % de participació 
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el significat de la 
inclusió educativa i 
prendre consciència 
a nivell organitzatiu i 
metodològic de la 
realització de 
pràctiques inclusives. 

el projecte d’ Escola 
Inclusiva 

CLAUSTRE dels mestres 
Qüestionari de 
satisfacció 
 

2.1 Millorar la 
competència 
comunicativa dels 
nostres alumnes en 
llengua oral anglesa. 
 

Concreció d’ actuacions 
d’escola que ens 
permetin incrementar la 
presència de la llengua 
anglesa en el dia a dia 
de l’ escola. 
Ampliar i consolidar 
activitats i sortides en 
anglès 

REUNIONS 
NIVELL 
(especialistes) 

Resultats proves 
competències 
bàsiques de 6è 
 

3.1 Impulsar i 
dinamitzar l’ús de les 
TAC com a mitjà 
d’aprenentatge, 
coneixement i 
comunicació. 

Sessió formadora sobre 
les eines 2.0 

REUNIONS 
CLAUSTRE 

% de participació 
dels mestres 
Qüestionari de 
satisfacció 

Ús dels sistemes de 
treball i comunicació 
(drive, xarxa...) i 
introducció de l’ús del 
port-foli digital dels 
alumnes a colla de 
grans. 
Disseny i adaptació de 
les activitats amb 
mirada TAC 

REUNIONS 
COMISSIONS 
(TAC) 

Qüestionari de 
satisfacció mestres 

4.1 Consolidar  el 
projecte d’ Escola 
Verda 

Realització d’actuacions 
a l’ escola per potenciar 
el reciclatge i la 
sostenibilitat de l’ 
entorn. 

REUNIONS 
COMISSIONS 
(ESCOLA VERDA) 

Recull de dades 
sobre la gestió de 
residus. 
Actes i 
documentació de 
les reunions 

5.1Impulsar la 
participació dels 
alumnes en la presa 
de decisions sobre el 
funcionament de l’ 
escola. 

Assemblees de 
classe proposant 
temes d’escola/colla  
per incentivar el 
respecte i l’ empatia. 

REUNIONS 
GRUP IMPULSOR 

Registre de temes 
tractats a les 
assemblees. 

5.2 Promoure espais 
de trobada i treball 
conjunt amb les 
famílies: a través de 
l’AMPA , del  Consell 
Escolar i de la 

Potenciar  la 
participació de les 
famílies  en situacions 
d’aprenentatge amb els 
alumnes a l’ 
aula(classes obertes). 

REUNIONS  
EQUIP DIRECTIU- 
COMISSIONS 

Registre  de 
reunions amb 
l’AMPA, acords 
presos i actuacions 
impulsades 
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participació directa a 
la vida de l’ aula i  de 
l’ escola 

Impulsar activitats  
compartides des de les 
diferents comissions de 
l’AMPA: festes, 
transformació dels 
patis... 
Jornada de bricolatge 
amb les famílies, un 
cop al curs 
organitzarem una 
trobada per fer millores 
a l’ escola. 

 
 
 
 
 
 

Curs 2020-2021 
OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS 

ACTUACIONS ORGANITZACIÓ INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

1.1 Avançar cap a 
una línia 
metodològica 
comuna a tot el 
centre, a partir de la 
metodologia basada 
en  l’aprenent 
 

Establir una línia 
d’avaluació en 
consonància amb la 
línia metodològica de l’ 
escola i amb  les 
capacitats de cada 
alumne: autoavaluació, 
coavaluació i avaluació 
formativa 

SETMANES 
GROGUES 

Registre del 
nombre i tipus de 
reunions 
Documentacions 
de colla i de 
claustre que 
recullin els acords 

1.3 Consensuar  i 
elaborar una 
seqüència 
d’activitats  al voltant 
de l’ aplicació de les 
estructures d’ 
aprenentatge 
cooperatiu 

Compartir, establir i 
implementar dinàmiques 
de treball cooperatiu 
dins de cada aula. 

REUNIONS DE 
COLLA 

Nº de pràctiques 
compartides 

1.5 Enfortir els 
aprenentatges 
competencials 
relatius a la lectura, l’ 
expressió oral i 
escrita i el 
raonament lògic-
matemàtic/resolució 
de problemes. 

Coordinació dels 
diferents tallers: nivells i 
colles 
 

REUNIONS 
GRUP IMPULSOR 

Actes i acords de 
colles i nivells 

1. 6 Reflexionar Sessió formadora sobre REUNIONS % de participació 
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sobre el significat de 
la inclusió educativa 
i prendre 
consciència a nivell 
organitzatiu i 
metodològic de la 
realització de 
pràctiques inclusives 

el projecte d’ Escola 
Inclusiva 

CLAUSTRE dels mestres 
 

Programar activitats per 
tal d’incloure als 
alumnes NEE  dins del 
grup de treball 
cooperatiu 

REUNIONS  
NIVELL 
(Tutors- EE) 

Unitats de 
programació 
bàsiques (UBP) 

2.1 Millorar la 
competència 
comunicativa dels 
nostres alumnes en 
llengua oral anglesa. 
 

Creació i manteniment 
d’un blog d’anglès a la 
web de l’escola que 
permeti compartir el 
material entre els 
diferents membres de la 
comunitat educativa: 
mestres, famílies, 
monitors de menjador, 
.... 
Intercanvi anglès-
castellà amb una altra 
escola. 

REUNIONS 
NIVELL 
(especialistes) 

 

3.1 Impulsar i 
dinamitzar l’ús de les 
TAC com a mitjà 
d’aprenentatge, 
coneixement i 
comunicació. 

Sessió formadora sobre 
les eines 2.0 

REUNIONS  
CLAUSTRE 

Qüestionari de 
satisfacció mestres 

Disseny i adaptació de 
les activitats amb mirada 
TAC 

REUNIONS 
COMISSIONS 
(TAC) 

% eines i activitats 
realitzades pel 
claustre 

4.1 Consolidar  el 
projecte d’ Escola 
Verda 

Realització d’actuacions 
a l’ escola per potenciar 
el reciclatge i la 
sostenibilitat de l’ 
entorn. 
Creació d’un espai per 
mostrar “ecopràctiques” 

REUNIONS 
COMISSIONS 
(ESCOLA VERDA) 

Recull de dades 
sobre la gestió de 
residus 
 
Nº de pràctiques 
mostrades 
% de participació 
alumnes i mestres 

5.1Impulsar la 
participació dels 
alumnes en la presa 
de decisions sobre el 
funcionament de l’ 
escola. 

Impulsar activitats  
compartides entre 
alumnes de diferents 
nivells i colles 
(Apadrinament...) 
 

REUNIONS 
GRUP IMPULSOR 

Registre 
d’activitats 
compartides 

5.2 Promoure espais 
de trobada i treball 
conjunt amb les 
famílies: a través de 
l’AMPA , del  Consell 

Potenciar  la participació 
de les famílies  en 
situacions 
d’aprenentatge amb els 
alumnes a l’ 

REUNIONS  
EQUIP DIRECTIU- 
COMISSIONS 

Registre  de 
reunions amb 
l’AMPA, acords 
presos i actuacions 
impulsades 
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Escolar i de la 
participació directa a 
la vida de l’ aula i  de 
l’ escola 

aula(classes obertes). 
Impulsar activitats  
compartides des de les 
diferents comissions de 
l’AMPA: festes, 
transformació dels 
patis... 
Jornada de bricolatge 
amb les famílies, un cop 
al curs organitzarem 
una trobada per fer 
millores a l’ escola. 

 
 

 

CURS 2021-2022 
OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS 

ACTUACIONS ORGANITZACIÓ INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

1.1 Avançar cap a 
una línia 
metodològica 
comuna a tot el 
centre, a partir de la 
metodologia basada 
en  l’aprenent 
 

Establir una línia 
d’avaluació en 
consonància amb la 
línia metodològica de l’ 
escola i amb  les 
capacitats de cada 
alumne: autoavaluació, 
coavaluació i avaluació 
formativa 

SETMANES 
GROGUES 

Registre del 
nombre i tipus de 
reunions 
Documentacions 
de colla i de 
claustre que 
recullin els acords 

1.3 Consensuar  i 
elaborar una 
seqüència 
d’activitats  al voltant 
de l’ aplicació de les 
estructures d’ 
aprenentatge 
cooperatiu 

Recull de les activitats 
introduïdes a les 
diferents aules durant 
els darrers cursos 

REUNIONS 
GRUP IMPULSOR 

Llistat d’activitats 
per nivell 

1. 6 Reflexionar 
sobre el significat de 
la inclusió educativa 
i prendre 
consciència a nivell 
organitzatiu i 
metodològic de la 
realització de 
pràctiques inclusives 

Sessió formadora sobre 
el projecte d’ Escola 
Inclusiva 

REUNIONS 
CLAUSTRE 

% de participació 
dels mestres 
 

Programar activitats per 
tal d’incloure als 
alumnes NEE  dins del 
grup de treball 
cooperatiu 

REUNIONS  
NIVELL 
(Tutors- EE) 

Unitats de 
programació 
bàsiques (UBP) 

2.1 Millorar la 
competència 
comunicativa dels 

Manteniment del blog 
d’anglès a la web de 
l’escola que permeti 

REUNIONS 
NIVELL 
(especialistes) 
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nostres alumnes en 
llengua oral anglesa. 
 

compartir el material 
entre els diferents 
membres de la 
comunitat educativa: 
mestres, famílies, 
monitors de menjador 
 

3.1 Impulsar i 
dinamitzar l’ús de les 
TAC com a mitjà 
d’aprenentatge, 
coneixement i 
comunicació. 

Sessió formadora sobre 
les eines 2.0 

REUNIONS  
CLAUSTRE 

Qüestionari de 
satisfacció mestres 

Disseny i adaptació de 
les activitats amb mirada 
TAC 

REUNIONS 
COMISSIONS 
(TAC) 

% eines i activitats 
realitzades pel 
claustre 

4.1 Consolidar  el 
projecte d’ Escola 
Verda 

Realització d’actuacions 
a l’ escola per potenciar 
el reciclatge i la 
sostenibilitat de l’ 
entorn. 
Impuls de l’ espai per 
mostrar “ecopràctiques” 

REUNIONS 
COMISSIONS 
(ESCOLA VERDA) 

Recull de dades 
sobre la gestió de 
residus 
 
Nº de pràctiques 
mostrades 
% de participació 
alumnes i mestres 

5.1Impulsar la 
participació dels 
alumnes en la presa 
de decisions sobre el 
funcionament de l’ 
escola. 

Impulsar activitats  
compartides entre 
alumnes de diferents 
nivells i colles 
(Apadrinament...) 
 

REUNIONS 
GRUP IMPULSOR 

Registre 
d’activitats 
compartides 

5.2 Promoure espais 
de trobada i treball 
conjunt amb les 
famílies: a través de 
l’AMPA , del  Consell 
Escolar i de la 
participació directa a 
la vida de l’ aula i  de 
l’ escola 

Potenciar  la 
participació de les 
famílies  en situacions 
d’aprenentatge amb els 
alumnes a l’ 
aula(classes obertes). 

REUNIONS  
EQUIP DIRECTIU- 
COMISSIONS 

Registre  de 
reunions amb 
l’AMPA, acords 
presos i actuacions 
impulsades 

Impulsar activitats  
compartides des de les 
diferents comissions de 
l’AMPA: festes, 
transformació dels 
patis... 
Jornada de bricolatge 
amb les famílies, un 
cop al curs 
organitzarem una 
trobada per fer millores 
a l’ escola. 
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5.4  Avaluació del Projecte de Direcció 

Els  objectius,  les  actuacions  i  els  indicadors  que  formen  part  del document  

seran presentats al claustre i al consell escolar per tal de fer-los partícips.  

L’avaluació  es  farà  pel  propi  equip  directiu  anualment  realitzant  una  valoració  

exhaustiva  del  mateix  i  presentant  a  Claustre  un  informe  que  donarà  a  

conèixer  el punt on es troba l’assoliment d’objectius.  

Es  valorarà  conjuntament per  determinar els objectius de la PGA del curs següent. 

Així mateix en finalitzar el segon any del mandat es farà una avaluació no només de 

l’aplicació del projecte sinó del disseny mateix. És a dir es valorarà si cal potenciar, 

modificar o afegir algun àmbit d’intervenció que no hagi estat recollit ara. 

Per dur a terme aquesta avaluació tenim prevista l’elaboració d’una enquesta tant 

als mestres com a les famílies 

També, l’equip directiu complirà amb el retiment  de  comptes amb el Consell 

Escolar i  l’Administració,  d’acord  amb  el  que  estableix  el  DECRET  155/2010  

de  2  de novembre,  de  la  direcció  dels  centres  educatius  públics  i  del  

personal  directiu professional  docent: 

La  direcció  està  sotmesa  al  control  social  mitjançant  el  consell escolar  del  

centre  i  al  control  acadèmic  i  administratiu  de  l’administració (...). mitjançant  els  

pertinents  processos  d’avaluació (art  2,  2.3).   

Trimestralment  farà  un resum  del  estat  de  comptes  que  estarà  a  la  disposició  

del  Consell  Escolar  o qualsevol membre del claustre que ho sol·liciti. 
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Una escola ha de trobar moments on es faci visible que és una comunitat, un grup 

de persones que treballen conjuntament per assolir uns objectius, que comparteixen 

una mateixa cultura i que no tenen por d’expressar què pensen, perquè confien que 

la mirada dels altres, sense deixar de ser crítica, anirà a favor del projecte comú. 

 

Jaume Cela 

Tu m’aprens  2011 

 
 


