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Preàmbul 

“ A vegades torno a llegir els meus llibres de l’escola i m’adono que no tenen cap contacte amb la vida 

real, no ensenyen res del que et fa falta a la vida. Als vuit anys, quan vaig escoltar per primera vegada 

als Drifters per la ràdio, vaig descobrir que hi havia més veritat en una sola cançó que en tot el que 

m’havia ensenyat l’escola. Això és el que intento dir a la gent: busqueu les vostres pròpies arrels i 

sigueu responsables de les vostres vides”. Bruce Springsteen. 

 

Quatre línies encapçalen la presentació d'aquest projecte de direcció, quatre línies 

que mostren un llunyà record d’escola, quatre línies que malgrat el pas dels anys, 

m’acompanyen a reflexionar sobre la necessitat de transformació educativa dels 

centres. 

Aquest projecte que aquí comença, s’escriu des d’una sensibilitat d’escolta de la 

vida; des d’un creixement personal i professional, envoltada dels somriures dels nens 

i nenes, de les pors i necessitats d’unes famílies que hi volen ser i d’un equip docent 

il·lusionat i disposat. 

Inicio com a mestra de primària, els deu anys d’equip directiu, des de cap d’estudis 

en un centre del Maresme, fins ara, el rol de directora a Cardedeu. Després de sis 

anys de lideratge en aquest centre de nova creació són molts encara els neguits i 

dubtes que em sorgeixen. 

Així doncs, amb uns objectius clars i ferms, consolidats en fortes estratègies, s’obre el 

punt de partida d’aquesta nova etapa on vull donar juntament amb el meu equip 

un espai de creixement personal i benestar emocional a tots els alumnes. 

Acompanyar-los en el marc d’una escola inclusiva, contemplant la coeducació i la 

perspectiva de gènere tenint com a fita els sabers, ser, fer, estar tenint en compte 

les competències bàsiques que abracen el nostre marc curricular per vetllar per la 

millora de resultats educatius i la cohesió social del món global que ens envolta. 

Tot això, reforçant l’equip de lideratge distribuït, format i amb la visió, missió i valors 
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del PEC, que contribueixi a establir uns bons ponts de diàleg amb la comunitat 

educativa fomentant-ne la participació i la confiança en l’equip docent. 

Un repte, un somni, una realitat… “ buscar les pròpies arrels “ i que cadascú pugui 

escriure la seva cançó. 

Introducció 

D’acord amb la normativa vigent: 

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, 

Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius; 

Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del 

personal directiu professional docent  

Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el 

perfil i la provisió dels llocs de treball docents. 

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, de 2 de novembre. 

Decret 150/2017, de 17 d’octubre de l’atenció educativa de l’alumnat. i en concret 

els articles 21 i 26 i 23.1, 24.1 i 25 del Decret 155,  

he elaborat el present Projecte de Direcció, per a l’Escola Can Manent de 

Cardedeu.  

 

Aquest Projecte de Direcció vol donar continuïtat al que el precedeix en el període 

del 2015 al 2019. Totes i cadascuna de les reflexions fetes des d'aleshores han anat 

encaminades cap a un coneixement i una anàlisi del centre per vetllar per unes 

bones actuacions. Durant aquests quatre cursos he anat aprenent a matissar 

aspectes tant funcionals com tècnics per poder ajustar aquesta memòria final de 

mandat. 

Com a equip directiu, un dels membres de l’anterior s’ha jubilat i en els eu lloc s’ha 

incorporat una mestra amb plaça definitiva al centre, com a secretària. Va ser una 

de les precursores del projecte inicial d’escola. 

Com a punt de partida de reflexió d’aquest projecte prenem l’esmentada a dalt 

arquitectura del marc normatiu.  

L’escola Can Manent es regeix pels principis rectors que marca l’article 2 de la Llei 

d’Educació de Catalunya12/2009 de 10 de juliol (LEC). (Annex 1) per definir la seva 

identitat plasmada en el PEC del centre.  

• Aquests principis defineixen l’escola catalana com transmissora dels valors 

democràtics. 

• Equitativa i integradora, implicada amb l’entorn social i la cohesió social. 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=545262
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=563091&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=658349
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=686689&language=ca_ES
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• Respectuosa de la pluralitat, de les idees, de les creences, de la 

procedència, de la llengua i la cultura. 

• Cercadora de l’equitat i l’excel·lència. 

• Laica, inclusiva, coeducadora. 

• Amb la implicació de les famílies i la comunitat educativa de l’entorn. 

A l’escola Can Manent entenem l'educació com un procés integral que té en 

compte les capacitats dels alumnes: comprensió de la realitat, capacitat d'actuar, 

realització intel·lectual, elaboració de la pròpia identitat i les opcions personals, 

emmarcant-les en els valors ètics de la nostra societat. 

Hem d'abastir totes les dimensions de l'alumne: emocionals, cognitives, motrius i 

estètiques, arribant a l’equilibri entre totes elles i a l’ autonomia personal. 

En el document que teniu a les mans, volem fer-vos arribar la diagnosi de centre on 

som i la que pretenem ser. Els principis en què es sustentarà, contemplen un 

lideratge distribuït tenint en compte l’opinió i les necessitats de tots els sectors que 

convivim al centre i de les persones que estan relacionades amb la Comunitat 

Educativa des d’una intervenció més externa. 

  

1. PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL : MISSIÓ, VISIÓ I VALORS 

Missió 

La nostra missió és proporcionar un servei educatiu de qualitat dins d'un marc de 

convivència democràtica, de respecte als valors, dignitat de cada persona i de 

diàleg per a solucionar els conflictes.  

Hem de formar ciutadans i ciutadanes amb llibertat de pensament, crítics i capaços 

d’integrar-se en la societat del segle XXI . 

· La nostra tasca ha d'aconseguir la formació de futur integral de l'alumnat 
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desenvolupant al màxim les seves capacitats individuals i socials, que se sentin 

segurs en un món canviant. 

· La nostra funció ha de fomentar en els alumnes el propi coneixement; l'equilibri i 

benestar emocional, l'equilibri físic, l'esperit crític i positiu i un nivell positiu 

d'autoestima. 

· Treballarem per aconseguir dels nostres alumnes el respecte al medi ambient, la 

utilització de les noves tecnologies i el respecte a les diferents cultures i formes de 

pensar com a font enriquidora de personalitat i pertinença. 

Visió 

Volem ser una escola on els i les alumnes: 

· Veuen satisfet el seu dret a rebre l'educació que els permet desenvolupar la seva 

potencialitat com a persones. 

· Mostren actituds positives les quals promouen la seva participació directa en la 

pròpia formació. 

· Fan ús de la seva llibertat i respecten la dels altres en les diverses situacions que 

l'envolten i valoren el seu esforç. 

· Conviuen en un ambient que fomenta la participació de tots els membres de la 

comunitat educativa. 

· Assoleixen les competències bàsiques necessàries per desenvolupar-se com a 

persona i s’integren en la societat mitjançant els recursos adients i la utilització de les 

noves tecnologies. 

Volem ser una escola on tots els membres de la comunitat educativa: 

· Tenen unes bones relacions amb les institucions del municipi, amb les entitats de 
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l'entorn i amb els serveis educatius generant una bona cohesió social. 

· Tothom se sent integrat personal i/o professionalment en la comunitat educativa. 

· Hem d’aconseguir canals de comunicació amb tota la comunitat educativa i 

potenciant la formació contínua del professorat per poder assolir projectes 

d’innovació i de qualitat 

Valors 

A l’escola Can Manent creiem en els nostres valors i en els trets d’identitat d’escola 

que ens defineix: 

a) Escola vinculada a l’entorn: Una escola integrada en un entorn proper, en 

una cultura i una societat. És un objectiu primordial proporcionar vivències, 

per tal que els alumnes coneguin i gaudeixin de l’entorn que els envolta i per 

aquest motiu aprofitem les ofertes naturals, culturals i de xarxa educativa del 

PEE i que el municipi ofereix àmpliament. La nostra comunitat s’implica en tots 

els projectes del territori, ja que pensem que és la millor manera d’integrar tots 

els membres de la comunitat en l’entorn proper.  

b) Escola respectuosa amb l’entorn i compromesa amb el medi ambient. 

Eduquem els nostres alumnes per tal que adquireixin consciència i valorin la 

preservació del seu medi. Es vol treballar per la sostenibilitat: gestió de residus, 

mobilitat, consum responsable i valor de compromís amb el medi ambient.   

c)  Escola de qualitat i amb aprenentatge personalitzat: Una escola que 

ensenya a aprendre i a adaptar-se a la constant evolució social, potenciant 

l’aprenentatge significatiu. A l’escola fomentarem la curiositat i la 

investigació, implicant els alumnes activament en el seu procés i evitant un rol 

de receptor passiu de la informació. Activitats de descobriment i recerca 
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tindran un paper important en l’adquisició de la competència d’aprendre a 

aprendre.  

d) Escola activa i innovadora: l’escola vetllarà per l’assoliment de les 

competències bàsiques, entenent-les fonamentalment com a eines per a 

integrar-se adequadament en un món complex i canviant. Es fomentarà l’ús 

de les noves tecnologies d’aprenentatge del coneixement i la participació 

activa en projectes d’innovació tant com a fruit de reflexions internes pròpies 

com d’externes. 

e) Escola aconfessional i pluralista:  

Una escola que respecta les diferents maneres de pensar, oberta a tothom. 

Que educa per a la llibertat, la responsabilitat i l’adquisició d’hàbits i 

conductes que facin del nostre alumnat persones socials dignes de la 

comunitat on viuen. 

f) Escola inclusiva:  

Una escola que valora la diferència com quelcom enriquidor. Una escola que 

valora les potencialitats de cada alumne, que té en compte els diferents 

ritmes evolutius, la seva especificitat i la seva diferència. Que treballa de 

manera activa per la inclusió la participació efectiva i significativa de tots els 

nens i nenes de la nostra escola. Que potencia l’autonomia dels alumnes per 

a que sàpiguen aprendre de manera autònoma, alhora que  la cooperació 

perquè els infants s’ajudin mútuament a aprendre respectant les seves 

necessitats, interessos i coneixements previs. 

L’atenció a la diversitat és un dels àmbits d’especial interès per al nostre 

centre. Eduquem en l’acceptació del món plural i en el respecte a les 
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persones sense fer distincions per raons de condició social, creences religioses 

apolítiques, ni de les característiques personals. 

g) Escola coeducadora i no sexista: 

Una escola que educa per a la convivència i el respecte als altres, basant-

nos en la coeducació, sense cap mena de discriminació per raó de sexe i 

eliminant els estereotips sexistes. 

h) Escola solidària i tolerant:  

Una escola que educa per i des de la justícia, la solidaritat i la no 

discriminació. Fomentem les actituds que afavoreixen l'autoconcepte, 

l'autoestima, la llibertat, el respecte, la tolerància i els drets dels altres i els 

propis. Actituds bàsiques per a transmetre els valors de la pau, la solidaritat i 

respecte dels drets humans 

i) Escola socialitzadora: 

Una escola que educa en les estratègies per resoldre les dificultats i conflictes  

i per conscienciar dels drets i deures que comporta la vida en societat, fugint 

de l’estricta competitivitat. 

j) Escola acollidora i democràtica: 

Una escola que vol ser un reflex de la societat, estimulant els valors de la 

societat democràtica, potenciant la gestió des dels principis democràtics i 

emprant les potencialitats del nou marc legislatiu. Una escola per a tothom q 

que rep les noves incorporacions a la comunitat afavorint-ne la seva 

adaptació. 

k) Escola oberta a la participació i al diàleg: 

Una escola que considera fonamental, i per tant promou, la participació 
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activa dels nens i nenes en les tasques d’aprenentatge, en les diferents 

activitats que els proposem i en la vida de la Comunitat Educativa; tant el 

treball individual com el treball en equip i cooperatiu. Afavoridora del diàleg, 

mantenint una relació real i afectiva entre famílies , mestres, alumnes, 

monitors/es de menjador, personal d’administració i serveis i altres 

professionals implicats dins de la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un dels estaments, creant ponts de diàleg i 

taules de comunicació efectiva quan es requereix. 

2. DIAGNOSI ACTUALITZADA: MEMÒRIA  

L’escola Can Manent és l’escola pública més nova de Cardedeu. Compta amb 465 

alumnes i una plantilla docent de 27.5 mestres. 

En els darrers anys, la població de Cardedeu s’ha incrementat i és per això que es 

mantenen les dues línies al centre. En els darrers quinze anys ha experimentat un 

creixement demogràfic força superior al de la mitjana de municipis de la resta del 

país. La població és força jove, amb fills amb edat escolar  i  prové de ciutats grans 

com Barcelona i rodalies que busca un entorn més rural i més tranquil.( Annex 2 

dades idescat.cat). 

Cardedeu compta amb un teixit social i cultural molt ampli; grups de teatre, el 

centre cultural : TAC, la Biblioteca Marc de Vilalba, RTVC,l’Esbarjo- Verdi entre altres. 

L’oferta pública d’escoles té un llarg bagatge pedagògic al municipi i un pes 

important ja que representa el 100% de l’oferta escolar del municipi en la franja 3-12.  

L’edifici de l’escola ja compta amb calefacció per tots els espais, amb els 

problemes de clavegueram resolts i amb un percentatge solventat de goteres. 

Al llarg d’aquests quatre anys s’han remodelat les aules d’infantil, la biblioteca i el 
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gimnàs. S’han instal·lat canons de projecció a totes les aules i s’ha actualitzat la 

xarxa VLAN al centre amb accés a Wifi via Eduroam. Amb les quotes de les famílies 

s’ha dotat  al centre d’un grup d’ordinadors portàtils i de cromebooks que 

permeten aplicar les noves eines TAC al centre. 

A les èpoques d’estiu hem pogut arranjar els patis: s’ha solventat en part les 

inundacions del pati de grans amb un nou col·lector d’aigües i de petits revestint-la 

amb una zona encautxutada, s’ha millorat la proposta de joc amb materials de 

fusta tractada i s’ha construit una pèrbola per guanyar ombra. Les eixides de les 

aules de petits han passat a formar part de zones de propostes d’aprenentatge 

d’Educació Infantil.  

Al pati de primària s’han reconduït els terraplens en zones ajardinades amb reg 

automàtic, s’han creat espais de joc, sorrals i un parell d’ ombracles. 

Moltes hores de debat pedagògic han fet avançar la cultura pedagógica del 

centre amb l’elaboració de materials i documentacions internes. Toi i així, tot l’equip 

en trobem a faltar. 

 Per poder buscar un punt de partida per dissenyar aquest nou PdD, que reforcen 

una continuïtat a l’anterior, s’ha fet una memòria final de mandat ( MFM) d’aquests 

quatre anys. Per tal de fer una diagnosi acurada del centre, des del marc de dos 

grans objectius: la millora dels resultats educatius i la millora de la cohesió social, per 

veure en quin punt es troba el centre, em baso en diferents indicadors propis del 

Sistema d’indicadors de Centre ( SIC ). A partir dels indicadors  i les valoracions de 

les MAC s’ha establert una síntesi de resultats i extret una proposta de millora que 

seran el punt de partida per concretar les estratègies del nou projecte.  
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2.1 Assoliment i evolució dels resultats del SIC ( sistemes d’indicadors de 

centre) : 

Dades extretes del SIC a Novembre de 2018. Centre de complexitat B. 

2.1.1Indicadors de context 

Tal com es  pot apreciar l’índex d’alumnat amb necessitats educatives és 

baix. La CAD reparteix els recursos per aquests alumnes i en dissenya horaris i 

actuacions per poder-ne fer el seguiment. 

El centre compta amb un baix índex d’alumnat provinent d’altres països. És 

pràcticament inexistent la matrícula viva i també la mobilitat a l’inici i final de 

curs. 

 

El centre compta amb una plantilla de 27.5 mestres  

 
 

 

L’alumnat d’E Infantil té un índex elevat d’absències són justificades per 

Índex d’alumnes amb necessitats educatives especials 1.5% 

Índex d’alumnes de nacionalitat estrangera 3.25% 

Índex de mobilitat d’alumnat: altes  0.21%  

Índex de mobilitat d’alumnat: baixes 0.86 % 

Índex de mobilitat de professorat 7.2% 

Índex d’absències alumnat E. Infantil superior al 10% 34% 

Índex absències de l’alumnat E. Primària 4.77% 

El centre compta amb 

una de plantilla del 

50% de places 

definitives. S’ha pogut 

estabilitzar creant tres 

perfils estructurals. 
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causes de malaltia per les famílies. 

La bona imatge del centre, la satisfacció de les famílies, els bons 

resultats de proves externes, malgrat només hagin promocionat quatre 

generacions de grups de 6è amb la doble línia, fa que sigui un centre 

amb una demanda de places de p3 per sobre de l’oferta. 

2.1.2 Indicadors de resultats : proves internes i externes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultats de proves externes de 6è de CB ( veure annex 2 ) 

Hem recollit les dades de tots el àmbits, amb els % dels resultats de tots els nivells i 

hem elaborat un evolutiu dels tres darrers cursos. Es pot llegir en la columna de la 

dreta de cada gràfic el percentatge de superació de les proves.  

El curs 15/16 vam prendre com a objectius per aquests quatre anys dins l’objectiu de 

millora de resultats mantenir un mínim del 85% de superació de proves de 

competències bàsiques de 6è. Com que no teníem encara recull de dades de 

resultats per a grups de la doble línia vam prendre com a model els objectius que 

Índex de demanda d’escolarització a p3 (mitjana dels darrers 4 anys ) 1.2 % 

Índex d’alumnes que superen àrees en acabar ( %) CI CM CS 

LL. Catalana 92.16 94 100 

LL. Castellana 92.16 98 100 

LL. estrangera 100 94 96.3 

Matemàtiques 94.12 100 94.44 

Coneixement del medi natural 100 96 98.15 

Coneixement del medi social i cultural 100 96 98.15 

Educació artística 100 100 100 

Educació Física 100 100 100 

Educació en valors socials i cívics 100 100 100 
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ens venien des del document editat pel Departament d’Educació;  Ofensiva de país 

a favor de l’èxit escolar Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-

2018 on es podia llegir els següents objectius. 

Resultats de les proves de 6è curs d’educació primària: percentatge d’alumnes distribuïts per nivells de 

competències bàsiques 

 

En les dades recollides tant a nivell intern com extern podem veure que els resultats 

de llengua anglesa estaven per sota dels resultats esperats. Es van focalitzar els 

recursos en aquesta millora. 

L’altre punt a millorar segons resultats del curs 17/18 són els de llengua castellana 

que també tenen baixos resultats en les proves internes. 

2.1.3 Indicadors de recursos 

 

Els grups del centre des de p5 a 6è es troben tots per sobre ràtio, més de 50 per 

nivell. 

Recursos humans  

Ràtio alumnes / professor 16.8 

Ràtio alumnes /grup 25.67 
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2.2  Indicadors de  context, recursos i procés propis. 

Indicadors de progrés propis : context  

. % de famílies ateses amb canvis d’horaris d’entrevistes 10.45% 

. % de famílies assistents a les reunions d’inici de curs 90% 

. % de famílies que reben comunicacions per correu electrònic 92% 

. Alumnat usuari d’activitats extraescolars al centre 17% 

. Alumnat usuari dels servei de menjador 75% 

. Nombre de projectes d’innovació en què participa el centre ( PEE) 4/5 

 

Indicadors de progrés propis : recursos  

. Grau de satisfacció del claustre en l’efectivitat de les reunions p 

. Grau de satisfacció dels docents en la gestió de l’ED alt 

. Grau de satisfacció de les famílies amb la gestió pedagògica dels 

centre. 

p 

. Grau de satisfacció del claustre en l’aprofitament de la FIC alt 

. Nombre de documentacions elaborades amb transferència a l’aula. p 

. Percentatge d’hores setmanals d’atenció a la diversitat: 

desdoblaments, flexibles, reforços 

12/8/6 

. Grau de satisfacció dels docents sobre els recursos  externs en centre 

: EAP, CADS, CREDA, UTAC, ONCE 

100% 

 

Indicadors de progrés propis : procés  

. Grau d’implicació de famílies en activitats del centre Molt 

. Grau de transferència a l’aula de les documentacions elaborades 

en centre. 

Millorable 

. Grau d’efectivitat de la Comissió de Convivència en la resolució de 

conflictes: propostes resoltes. 

Alt 

. % d’alumnes que assisteixen al SEP i superen les àrees instrumentals . 80% 

 

2.3  Assoliment i evolució relacionats amb indicadors i programes d’innovació 

i millora. 
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El centre  participa actualment en l’elaboració de la línia innovadora de les 

matemàtiques  com a programa d’innovació, així com amb la línia pedagògica 

d’atenció a la diversitat basada en metodologies que utilitzen els ambients i espais 

de treball. En aquest moment ens trobem en la fase de cribratge de documentació 

interna elaborada en la intervenció pedagògica del càlcul, del tractament de la 

lectura, l’ortografia, el treball per projectes aplicat en les ciències naturals al centre. 

( veure indicadors propis de centre al  punt 2.2. 

 

2.4  Referència als resultats acadèmics i proves externes. 

 ( veure punt 2.1.2) 

2.5  Correlació de resultats en coherència amb el PdD. 

 Anàlisis valorativa dels resultats d’acord amb els definits al PdD 

Per poder fer aquesta valoració s’han tingut en compte les valoracions de les MAC i 

les propostes de millora de cada curs, que han ajudat a reajustar els objectius. 

A partir dels objectius de sistema s’ha valorat els indicadors de procés de les PGA 

anual. ( entenent que el model de document ha tingut variants en aquest període 

s’ha escollit també els objectius generals més rellevants ja que els objectius de 

sistema i les estratègies sí que han estat les mateixes). Entenent que aquesta 

valoració serveix per aportar dades a la diagnosi actual i no substitueix la MAC de 

final de curs. 

Aquesta valoració ha permès valorar que manca millorar en el proper PdD la 

qualitat i la varietat dels indicadors de la PGA. ( Annex 4 ) 

2.6  Proposta de millora  

Un cop feta l’anàlisi dels indicatius del centre, tant els externs com interns arribem a 

la següent proposta d’eixos d’intervenció que es desplegaran dels objectius de 

sistema del següent PdD 2019/2023. 
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Recolzem la nostra proposta amb una mirada cap al document Els set principis de 

l’aprenentatge extrets de The Nature of Learning: Using Research to Inspire Practice, 

OECD, ( Annex 5 ) en els  estudis de Neurociència i la Teoria PASS que recolzen la 

intervenció educativa al centre i en les tècniques de Mindfulness. 

 

Entenent que, la millora de la pràctica educativa del centre, comença en un equip 

docent cohesionat i preparat professionalment, escoltades les seves valoracions i 

propostes i també les de la resta de la comunitat educativa presentem la següent 

proposta: 

1. Millorar la competència professional dels docents a través de l’impuls de la 

Formació de centre per adequar les intervencions pedagògiques als interessos i 

necessitats de l’alumnat. Amb aquesta estratègia es pretén millorar la qualitat de 

les actuacions dels docents al centre i la seva coordinació en l’assentament de 

la línia pedagògica del centre. 

2. Transferir la línia pedagògica de centre a les aules per a la millora de 

l’aprenentatge competencial de l’alumnat a partir de la creació de nous 

protocols de detecció i d’intervenció precoç de les dificultats d’aprenentatge 

en l’educació infantil i primària per millorar els resultats dels aprenentatges dels 

alumnes.  

3. Consensuar, aplicar i difondre la millora de la cultura avaluativa de centre.  

Aprendre a plantejar objectius previs a les actuacions, recollir evidències dels 

resultats, valorar i proposar millores. plantejats en els contextos d’aprenentatge i 

de convivència i formular-ne la millora. 

4. Promoure Projectes d’Innovació propis i externs, fruit del resultat del treball 

d’equip, fomentats en el treball d’aprofundiment i consolidació del PEC al 
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centre: Projecte d’Innovació basat en espais d’aprenentatge, Projecte 

d’innovació basat en les matemàtiques vivencials , Projecte de Biblioteca i 

d’impuls a la lectura.  

5. Revisar i donar valor als documents oficials de centre, partint del PEC , adequant-

los a la normativa vigent i fent-los arribar a tots els membres de la comunitat. 

6. Dissenyar el pla de funcionament del temps de migdia i de les activitats 

extraescolars d’acord al PEC del centre. 

7. Establir vies de comunicació i cooperació amb les famílies i la resta de la 

Comunitat educativa. Dinamitzar les reunions per fer més participatives i 

efectives. 

8. Vetllar per una bona imatge del centre: Crear protocols d’estètica dels espais 

del centre per establir una imatge integral i afavorir la visió d’espais diàfans i 

oberts.  

 

Aquesta proposta es desplegarà en estratègies i objectius generals en el següent 

PdD. 

2.7  Recull de valoracions fetes a partir de la participació de la Comunitat 

Educativa. (DAFO) (Annex 6) 

3. OBJECTIUS DE SISTEMA 

Des del Departament d’Educació venen marcats dos objectius de sistema que 

són l’eix vertebrador del PdD: 

 

3.1 Millorar els resultats educatius.  

Objectiu encaminat a obtenir bons resultats acadèmics. Gràcies al recull de 
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dades de les proves externes i de les pròpies internes  hem determinat un pla 

de manteniment i de millora per assegurar disminuir els resultats dels nivells més 

baixos . Aplicant els acords sobre metodologies per al Treball per Projectes, 

endegar transversalment per nivells la seva aplicació. 

3.2  Millorar la cohesió social  

 Com a centre ens hem plantejat una sèrie d’estratègies que converteixen el 

nostre centre en un espai de participació i col·laboració per a les famílies. Com 

a institució, treballarem per aconseguir el major grau de consens possible entre 

tots els membres de la comunitat educativa i perquè tothom pugui adquirir la 

percepció de pertinença al nostre projecte d’escola. En la mesura que 

augmenti la cohesió social, augmentarà la visió compartida que definirà la 

nostra raó de ser.  

A continuació hi ha  els objectius i les actuacions que portarem a terme al llarg 

dels propers quatre anys. Detallarem el moment en què es farà cadascuna de 

les actuacions i els indicadors que ens permetran avaluar el grau d’assoliment 

dels objectius fixats, de les estratègies plantejades i de les actuacions que es 

duran a terme.  

El grau de consecució d’aquests objectius es concretaran en les Programacions 

Generals Anuals de Centre dels propers quatre anys, tenint sempre en compte 

que resten oberts a la participació, revisió i modificació dels òrgans col·legiats 

implicats (cicles-comunitats, claustre i Consell Escolar). 

4. LÍNIES ESTRATÈGIQUES  

Organització dels objectius de sistema del PdD 2019/2023 tenint en compte les 

propostes de millora: 
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OBJECTIU 1: MILLORA DE RESULTATS EDUCATIUS 

➢ ESTRATÈGIA: 1.1Promoure Formació permanent del professorat;  

- Treball per projectes, Treball de benestar emocional dels alumnes, 

Matemàtiques vivencials, Tallers d’impuls a la lectura i expressió escrita, 

PFZ.  

➢  ESTRATÈGIA: 1.2 Transferir la línia pedagògica de centre a les aules per a la 

millora de l’aprenentatge competencial de l’alumnat.  

- Disseny de programacions d’aula per nivells seguint la teoria PASS. 

➢ ESTRATÈGIA: 1.3 Consensuar, aplicar i difondre la millora de la cultura 

avaluativa de centre. 

-  

➢ ESTRATÈGIA: 1.4 Promoure Projectes d’Innovació propis i externs 

OBJECTIU 2: MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL 

➢ ESTRATÈGIA 2.1 Revisar i donar valor als documents oficials de centre. 

➢ ESTRATÈGIA 2.2 Dissenyar el pla de funcionament del temps de migdia i de les 

activitats extraescolars d’acord al PEC del centre.  

➢ ESTRATÈGIA 2.3 Potenciar els canals de participació de tots els components 

de la Comunitat Educativa. 

➢ ESTRATÈGIA 2.4 Vetllar per la bona imatge del centre. 

5. Objectius generals anuals : ACTUACIONS I CONCRECIONS 19/23. 

Quadre d’indicadors 
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OBJECTIU 1: MILLORA DE RESULTATS EDUCATIUS 

Estratègies Objectius anuals  
 

Actuacions 

Curs 

Agents implicats/ 

Responsable 

1

9/ 

2

0 

2

0/ 

2

1 

2

1/ 

2

2 

2

2/ 

2

3 

1.1 Promoure 

Formació permanent 

del professorat 

 

1.1.1Creació d’un grup 

pedagògic impulsor mixt de la 

formació en centre i de centre. 

• Crear un grup impulsor i les 

seves funcions. ( GI ) 

• Formalitzar calendaris de 

trobades atenent necessitats 

del centre: formació, visites, 

portes obertes 

x 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

ED ( cap d’estudis ) 

1.1.2 Detectar necessitats i 

dissenyar la formació interna al 

centre : assessoraments, tallers i 

xerrades. 

• Qüestionari consulta i 

valoració al claustre. 

• Calendari de formacions PFZ. 

• Qüestionaris de satisfacció. 

x x x x ED+Claustre+GI 

1.1.3 Promoure la formació 

específica del PFZ ,del PEE, així 

com externes. 
• Coordinacions del GI. x x x x 

ED+EAP+Claustre+CRP/ 

ED ( cap d’estudis ) 

1.1.4 Contactar amb experts 

externs. 
• Contactar i establir relacions 

de col·laboració.  
x x x x GI 

1.2 Transferir la línia 

pedagògica de 

centre ( PEC ) a les 

aules per a la millora 

de l’aprenentatge 

1.2.1Estudi evolutiu de les 

necessitats d’atenció especial de 

l’alumnat del centre per 

organitzar els recursos.  

• Omplir graelles de resultats 

pactades per recollir 

informació d’alumnes: VL, 

ACL, PM, Textos, Resol Prob. 

• Fer un buidatge i adjudicar 

recursos  

• Dissenyar rúbriques formatives 

i formadores. 

x x x x 
CAD + Claustre/ 

Mestra EE 

1.2.2 Dissenyar contextos 

d’aprenentatge plurals amb 

diferents tipus d’organització. 

• Organitzar agrupacions de 

grup-aula-tutories internivells. 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

ED+Claustre+Consell Escolar/ 

Equip Directiu 
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competencial de 

l’alumnat.  

 

• Definir metodologia de treball 

basada en espais 

d’aprenentatge a la 

Comunitat de mitjans. 

• Definir treballs per grups de 

reptes de cooperació 

internivells a la Comunitat de 

Grans. 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Endegar el Treball per 

Projectes 
• Dissenyar un guió de treball 

per projectes basat en un 

sistema d’indicadors acordat 

en Claustre. 

• Adoptar el Treball per 

Projectes al centre a partir del 

debat mantingut. 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

Equip Directiu + GI 

1.3 Consensuar, 

aplicar i difondre i  

aplicar   la cultura 

avaluativa de centre. 

 

1.3.1Elaborar indicadors de 

resultats d’acord als criteris 

d’avaluació en lectoescriptura EP 

i matemàtiques. Planificar 

actuacions. 

•  Fer claustres pedagògics per 

consensuar l’estructura de 

documents i la seva 

aplicació.  

•  Elaborar registre d’indicadors 

i actuacions per nivell i 

àmbits.  

 

x x x x 
ED+Claustre/ 

Coordinadors de Comunitat 

1.3.2 Revisar i adaptar el model 

d’informe a les famílies d’acord a 

al PEC .EI i EP. 

• Detectar necessitats de les 

famílies i adequar el format 

d’informe trimestral propi. 

 x x  
ED+Claustre/ 

Coordinador/a de Comunitat 

1.3.3 Iniciar en el treball de les 

rúbriques formadores i formatives 

en transversal per diferents àmbits: 

Matemàtiques i llengües  

•  Fer claustres pedagògics per 

consensuar l’estructura de 

documents  

•  Elaborar registre de rúbriques 

per nivell i àmbits, en relació 

a les rutines sistemàtiques. 

x x x x 
ED+Claustre 

Coordinador/a Cicle 
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1.4 Promoure Projectes 

d’Innovació propis i 

externs 

1.4.1 Dissenyar un Projecte 

d’innovació, per ser reconegut, en 

el treball de les matemàtiques. 

• Programar sessions de 

treball per confeccionar un 

projecte. 

• Promoure xerrades 

matemàtiques al centre 

per promoure la cultura 

matemàtica. 

x    
ED+Coordinació 

Cap d’Estudis 

1.4.2 Definir un pla estratègic per 

treballar l’autonomia i el benestar 

emocional dels alumnes 

• Programar sessions de 

treball i assessorament 

extern per confeccionar un 

projecte des de la música, 

l’EF i la psicomotricitat. 

 

  x x 
ED+Mestres MUS i EF 

Cap d’Estudis 

1.4.3 Elaborar un Projecte de 

Biblioteca Escolar, incloent que 

reguli tot l’aprenentatge de la 

lectura al centre. 

• Programar sessions de 

treball per confeccionar un 

projecte integral d’ús de 

l’espai i d’impuls a la 

lectura al centre. 

• Dissenyar les estratègies 

dels moments/ espais 

lectors i les recomanacions 

literàries.  

x 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

x 

 
ED+Professorat CS 

Cap d’Estudis 

 

 

SISTEMA D’INDICADORS 

INDICADORS DE PROCÉS INDICADORS DE RESULTATS 

E1 

 

 % de reunions realitzades 

 % d’objectius complerts: assistència de docents a les 

formacions. 

 Grau de satisfacció del claustre del lideratge i de propostes. 

  Grup impulsor creat i resultats d’actuacions efectives. 

 Nº d’actuacions proposades i transferides a l’aula. 
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E2 

 Grau d’aprofitament dels docents del repartiment dels 

recursos. 

  Grau de satisfacció de la comunitat dels canvis proposats. 

 

  % de recull de dades realitzat. 

  Nª de canvis proposats i realitzats en l’estructura del centre. 

 Grau d’actuacions realitzades a l’aula pels docents. 

E3 

 Nº de actuacions previstes i fetes d’indicadors i actuacions  

seleccionats per nivell i àmbit. 

 Grau d’aplicació i valoració dels documents elaborats en la 

MAC de centre. 

 Qüestionari de satisfacció de les famílies en la informació es 

lliura. 

 % de millora en el registre de dades dels docents. 

 % de millora de resultats dels alumnes avaluats 

 Nou model d’informe elaborat. 

 % de millora en els resultats de les CB de 6è: llengua castellana i 

anglès 

 % Manteniment de resultats en matemàtiques. 

E4 

 Grau d’implicació del professorat en l’elaboració dels 

documents. 

 Nª de sessions d’assessorament extern aprofitats. 

 Grau de satisfacció del Claustre docent. 

 Grau d’aplicació dels documents. 

  

 Projecte d’Innovació de matemàtiques transferit a l’aula. 

 Projecte de treball emocional  transferit al centre 

 Projecte de Biblioteca 
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OBJECTIU 2: MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL 

Estratègies Objectius anuals  
 

Actuacions 

Curs 

Agents implicats/ 

Responsable 

1

9/ 

2

0 

2

0/ 

2

1 

2

1/ 

2

2 

2

2/ 

2

3 

2.1 Revisar i donar 

valor als documents 

de centre. 

2.1.1 Actualitzar el PEC i aprovar-

lo en Claustre i Consell Escolar. 

 

• Incloure indicadors de 

progrés, organigrama i 

actualitzacions 

metodològiques. 

• Comunicar i compartir 

sessions de treball amb el 

Consell Escolar. 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

Mestres del Claustre / 

ED  

2.1.2 Revisar i actualitzar el  

PAT de centre : comunicacions 

amb les famílies. 

• Programar sessions de treball i 

presentar documents revisats 

en claustre 

 x x  

 

Mestres del Claustre / 

ED  

2.1.3 Revisar i actualitzar el Pla de 

convivència. 
• Programar sessions de treball i 

presentar documents revisats 

en claustre 

x    
ED+EAP+Claustre+G Mediador/ 

ED ( cap d’estudis ) 

2.3 Dissenyar el pla de 

funcionament del 

temps de migdia i de 

les activitats 

extraescolars d’acord 

al PEC de centre 

2.3.1 Aprovar el Pla de 

funcionament del temps de 

migdia. 

• Presentar el nou document 

elaborat al claustre i al CE. 

• Dissenyar el pla de pluja en 

temps de migdia. 

x 

 

x 

   

Comissió de Menjador + CE/ 

Direcció. 

 

 

2.3.2 Dissenyar protocols 

d’actuació i de valoració del 

servei. 

• Qüestionari de satisfacció 

de les famílies usuàries. 

 

x x x x ED+Claustre+Consell Escolar/ 

Equip Directiu 
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canals de participació 

de tots els 

components de la 

Comunitat Educativa 

2.3.1 Participar activament en el 

PEE 

•  Escollir representants del 

Claustre per assistir en 

representació de l’escola a 

les formacions i traspassar al 

claustre les informacions. 

x x x x 
ED+Claustre/ 

Coordinadors de Comunitat 

2.3.2 Participar activament en el 

PFZ del CRP  

•  Participar en els projectes 

d’entorn vinculant –los a la 

vida del centre. 

x x x x 
ED+Claustre/ 

Coordinador/a de Comunitat 

2.3.3 Redactar un Pla de 

comunicació amb la comunitat 

educativa: CE, AFA, Referents 

d’aula. 

• Treballar en Comissió mixta 

per la millora de la 

comunicació a tots nivells . 

• Elaborar comunicats de 

propostes per valorar en 

claustre. 

•  Promoure les actuacions a 

la web del centre. 

x x   
Comissió mixta/ 

Equip Directiu 

2.3.4 Redactar i aprovar el 

Projecte d’activitats extraescolars. 
• Regular l’ús dels espais i 

vetllar per la qualitat de les 

activitats. 

x    
Comissió d’extraescolars de 

l’AFA/ED 

2.4 Vetllar per una 

bona imatge del 

centre. 

2.4.1Dur el control de  l’assistència 

al centre per part de l’alumnat. 

• Generar llistes de control 

mensual i gestionar 

l’absentisme. 

x x x x 
ED 

 

2.4.2 Promoure activitats de portes 

obertes a la comunitat mostrant la 

pedagogia de centre. 

• Mostrar a altres escoles, 

famílies, docents la 

pedagogia de centre. 
  x x 

ED+Mestres MUS i EF 

Cap d’Estudis 

2.4.3 Establir normes que facilitin el 

dia a dia al centre i col·laborin en 

el benestar emocional i de salut. 

• Elaborar un protocol 

d’endreça dels espais, 

selecció i ús dels materials, 

tria de material pedagògic, 

organització de passadissos 

d’acord a una ètica i 

estètica  en línia amb el 

PEC. 

x 

 

 

 

x 

  
ED+Professorat CS 

Cap d’Estudis 
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SISTEMA D’INDICADORS 

INDICADORS DE PROCÉS INDICADORS DE RESULTATS 

E1 

 
 % de participació en l’elaboració del document.  Grau de coneixement del PEC per part de la Comunitat. 

 Document aprovat i actualitzat a la web. 

E2     %  de millores aplicades en el document. 

E3   Grau de satisfacció de les famílies millores.  Publicació i difusió dels documents elaborats. 

E4 
 Control de les graelles al SIC. 

 

 Grau de millora dels espais visible. 

 % de satisfacció de les jornades organitzades . 
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6. Lideratge distribuït 

El lideratge distribuït  no és allò que fem a altres persones, sinó allò que fem 

amb altres persones. En el cas del lideratge educatiu és fonamental saber fer 

el pas del jo al nosaltres. Als centres, necessitem un projecte conjunt, no un 

conjunt de projectes. El lideratge pedagògic i distribuït permet fer el pas del 

model de líder centralitzador (ordenar i controlar) al de líder distribuïdor 

(coordinar i conrear). Del model autoritari al model facilitador, de manar a 

saber crear compromís i d’imposar una fita a crear objectius comuns.  

Es fa evident mitjançant moltes investigacions que el lideratge és un factor que contribueix a que els 

alumnes assoleixin millors resultats acadèmics i millorin les relacions amb els altres membres de la 

societat. El descobriment de la relació entre el lideratge i l'aprenentatge recalca la poderosa funció 

del líder escolar a ajudar a crear les condicions per a l'ensenyament i l'aprenentatge eficaç. (OCDE, 

2009). 

Com ja hem esmentat anteriorment, l’equip directiu que proposa aquest 

projecte compartim la idea de l’exercici d’un lideratge distribuït que tingui 

molt en compte la gestió de les persones i de les emocions. Que fomenti les 

capacitats individuals de cadascú, en benefici de tota la comunitat 

educativa. Creiem que els equips necessiten integrar capacitats, 

competències i sensibilitats diferents, de manera que exercint un lideratge 

integrador, puguem extreure el millor de cada individu, creant les condicions 

necessàries per tal que cadascú pugui descobrir i explotar al màxim les seves 

possibilitats.  

L’equip directiu ha de ser exemple del que s’espera de la resta de 

professorat, de la mateixa manera que el conjunt d’adults que formem part 

de la comunitat educativa, hem de ser exemple d’allò que esperem de 

l’alumnat  

Com a equip directiu Direcció hem de  saber cap a on anar (projecte 

educatiu) i com anar-hi (programació), però cal també que hi hagi 

compromís i voluntat . Per aquest motiu proposo la següent proposta 

organitzativa: 

Òrgans de govern col·legiats:  
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- El Consell Escolar del Centre; on estan representats tots els estaments 

que formen part de la comunitat educativa :mestres, famílies, personal 

d’administració i serveis i Ajuntament. 

- El Claustre de mestres; constituït per tots els mestres que formen la 

plantilla del centre.  

- L’equip Directiu: que gestiona, elabora i decideix els aspectes de 

funcionament del centre . Presenta propostes, fa d’interlocutor amb 

l’exterior i prèn decisisions un cop escoltat el claustre i les famílies. 

Òrgans de govern unipersonals: 

- Director, cap d’Estudis i Secretari 

Òrgans de coordinació: 

- Equip Pedagògic : format per tres coordinadors de comunitat i l’equip 

directiu. Es reuniran dos cops per setmana per tractar temes pedagògics, 

organitzatius, informatius i segons la temàtica es podran incorporar altres 

coordinadors o el representant de l’EAP. 

- Equip de nivell i Comunitat ; integrat pels mestres de cada nivell i 

especialistes . Decidiran i valoraran sobre aspectes de programació i 

organització de centre. Aportaran propostes pel centre. 

- Comissions: Compostes per mestres de diferents comunitats i a vegades 

també de les famílies. Es poden anar creant segons les necessitats del 

centre i ajudaran a avançar en el projecte d’escola: TIC TAC, Festes, 

Menjador, Formació mixta, Biblioteca, Comunicació, Parlem de l’horari, 

Cafè pedagògic... 

Tots i cadascuna d’aquestes organitzacions es troben per fer tasques en 

equip per aconseguir a partir del consens una acció educativa positiva i 

coherent basada en el diàleg. 
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Òrgans de consulta i transmissió d’informació: Referents representants, 

de les famílies, assemblearis representants dels alumnes. 

Aquestes mesures quedaran incloses en el Document d’organització de 

centre, NOFC, que es pot consultar a la web del centre. 

Veure quadre organigrama del centre ( annex 7 ) 

 

7. Mecanismes d’autoavaluació de participació i de retiment de comptes 

de la Comunitat Educativa. 

 
Com qualsevol organització que es planteja una millora, hem de desenvolupar les 

estratègies necessàries que ens permetin avaluar-nos, en funció dels objectius que 

prèviament ens havíem marcat. L’objectiu final de la nostra escola, és esdevenir una 

organització que aprèn de sí mateixa i que és capaç d’instal·lar-se dins una 

dinàmica de millora contínua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaluar 

Actuar Millorar 

Planificar 
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Els equips directius hem de garantir la màxima eficiència i eficàcia en l’ús 

dels recursos públics i fomentar el rendiment de comptes davant la 

ciutadania. Es tracta, en definitiva, de tornar a la societat allò que inverteix, 

en forma de valor públic.  

La transparència en la difusió d’aquests resultats serà imprescindible per 

generar confiança. Per a nosaltres, rendir comptes també significa 

responsabilitzar-nos dels nostres resultats, per tant, ser transparent implicarà 

assumir tant els èxits, com els fracassos.  

7.1 Mecanismes per a la difusió de resultats 

La Memòria Anual de Centre 

Per tal de retre comptes dels resultats acadèmics i de la gestió i organització 

del centre, l’Administració posa al nostre abast dos documents que són 

determinants. D’una banda la Memòria Anual de Centre (MAC), que haurà 

de contenir: 

• Assoliment dels objectius i actuacions planificades a la PGA i al PEC 

• Assoliment dels resultats acadèmics : interns i proves de CB de 6è.  

• Funcionament de recursos i serveis escolars  

• Valoració del clima de centre i del tipus de relacions a la Comunitat 

Educativa 

• Grau de desenvolupament dels projectes i plans de centre 

• Grau de desenvolupament professional (formació, tutories...)  

• Propostes de millora prioritzades 

• Aspectes que inclosos a la PGA que siguin susceptibles d’avaluació i/o 

revisió. 

• Valoració el pressupost. 

• Metodologia avaluativa (eines utilitzades per fer la memòria). 

Creiem que la comunitat educativa ha d'estar al corrent de com 

funciona el nostre centre i aquesta avaluació l’obtindrem a partir d'indicadors 

d’avaluació fiables propis i de sistema que ens indiquin si estem actuant 

correctament. La Memòria de Final de Mandat 
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Finalment, la Memòria de Final de Mandat (MFM), recollirà els resultats del 

mandat del període de direcció. Aquesta memòria haurà d’incloure els 

aspectes següents: 

 Situació inicial i grau d’assoliment dels objectius. 

 Nivell d’aplicació i qualitat de les estratègies i activitats previstes. 

 Mesura en que les estratègies i activitats, han incidit en el grau 

d’assoliment dels objectius. 

Ambdós documents estaran a disposició de la Comunitat Educativa, donant-

ne difusió dels resultats tant al Claustre, amb una periodicitat trimestral, com 

al Consell Escolar,  de forma anual, en finalitzar el curs acadèmic.  

Pel que fa a la gestió econòmica del centre, la secretària, cada mes de 

gener haurà de tancar el pressupost de l’exercici acabat i elaborar-ne el de 

l’exercici següent. Ambdós documents, un cop aprovats pel Claustre hauran 

de ser aprovats pel Consell Escolar. A més, el centre està obligat a retre 

comptes al Departament d’Ensenyament mitjançant els llibres de 

comptabilitat que es trameten des de l’aplicatiu ESFERA.  

 

"Si vols anar ràpid camina sol, si vols arribar lluny ves acompanyat", proverbi africà.  
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8. ANNEXOS 

 

Annex 1 

3.1 PRINCIPIS RECTORS (article 2 de la LEC) 

3.1.1 Principis generals 

El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per 

l’Estatut, es regeix pels principis generals següents: 

 

a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta 

de legislació vigent. 

b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la 

llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat. 

c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració 

de tots els col•lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts 

amb fons públics. 

d) El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la 

llibertat d’elecció entre centres públics o centres altres que els creats pels poders 

públics, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels 

alumnes. 

e) El pluralisme. 

f) La inclusió escolar i la cohesió social. 

g) La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències 

bàsiques i la consecució de l’excel•lència, en un context d’equitat. 

h) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el 

respecte a la convivència. 

i) El respecte i el coneixement del propi cos 

j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans. 

k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable 

dels recursos naturals i del paisatge. 

l) El foment de l’emprenedoria. 

m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. 

n) L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola. 

o) L’educació al llarg de la vida. 

p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i 

moral que vagi d’acord amb llurs conviccions. 

q) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament. 

3.1.2 Principis específics 

El sistema educatiu es regeix pels principis específics següents: 
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a) La formació integral de les capacitats intel•lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials 

dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la personalitat, amb un 

ensenyament de base científica, que ha d’ésser laic, d’acord amb l’Estatut, en els centres 

públics i en els centres privats en què ho determini llur caràcter propi. 

b) La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon aprenentatge i 

condueixi els alumnes a la maduresa i la satisfacció personals. 

c) La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena integració 

social i laboral. 

d) L’habilitació per a l’aprenentatge permanent. 

e) L’estímul i el reconeixement de l’esforç i la valoració del rigor, l’honestedat i la constància 

en el treball. 

f) La capacitació per a exercir activament la ciutadania 

g) L’aplicació general de criteris i procediments d’avaluació. 

h) La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals. 

i) La competència per a l’anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin sigui el 

mitjà de transmissió. 

3.1.3 Principis organitzatius 

El sistema educatiu es regeix pels principis organitzatius següents: 

a) El funcionament integrat i la gestió descentralitzada. 

b) La flexibilitat suficient per anar-se adequant a les necessitats canviants de la societat. 

c) L’autonomia de cada centre. 

d) La participació de la comunitat educativa. 

e) La promoció del reconeixement social i professional del professorat. 

f) El compromís de les famílies en el procés educatiu i l’estímul i el suport per a fer-lo possible. 

g) La programació de les necessitats educatives territorialment i socialment equilibrada que 

emmarca tots els centres sostinguts amb fons públics. 

h) La col•laboració, la cooperació i la coresponsabilització amb els ajuntaments i altres 

administracions públiques 
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Annex 2 

Idescat.cat 

 

 

 

El conjunt de la comarca té una situació geogràfica privilegiada , que li permet disposar d’una immillorable 

xarxa de comunicacions així com d’una gran varietat d’atractius turístics. 

El Vallès Oriental s’ha beneficiat del paper difusor de Barcelona i la saturació de la mateixa ciutat comtal. 

Aquests factors, juntament amb un desplaçament de la indústria a les comarques del seu entorn, han provocat 

que el Vallès Oriental experimenti un salt demogràfic brusc i una important transformació de la seva 

estructura productiva , caracteritzada per un pes reduït del sector primari, una forta industrialització i un procés 

de terciarització emergent. 

És un territori que es caracteritza per la seva gran heterogeneïtat, ja que combina zones de gran implantació 

industrial i urbana amb zones amb un marcat caràcter rural. 

 

 

 

 

 

 

 

[Escriviu una cita del 

document o el resum d'un 

punt interessant. Podeu 

col·locar el quadre de text a 

qualsevol lloc del 

document. Utilitzeu la 

pestanya Eines de quadre 

de text per canviar el 

format del quadre de text de 

la cita introductòria.] 
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Annex 4 

Escola Can Manent 
Valoració del període 

2015-2019 

Objectiu 1: Millora dels resultats educatius 

Estratègia: 
 1.1 Elaboració d’una línia pedagògica de centre per a la millora de l’aprenentatge 

competencial de l’alumnat 

Objectiu general 

 

Indicadors de procés (p) 

/resultats (r) 

( % i grau d’assoliment ) 

Valoració i assoliment 

d’actuacions. 

 

1.1.1 Potenciar el treball sistemàtic 
de la competència matemàtica 

Nº Proves elaborades i ponderades i 
la transferència a l’aula. (p) (p) (p) 

100% d’aplicació. 
Consolidades com a eina de 

treball   

1.1.2 Promoure un treball 
transversal a l’àmbit de llengües. 

Nº d’implentació d’acords en la 
millora de la ll. cat i cast a EP. . (p) 

100% d’acords metodològics 
transferits a l’aula. 

1.1.3 Dinamització del servei de 
Biblioteca 

Nº d’actuacions de millora segons 
projecte inicial de la comissió. . (p) 

90% d’acords inicials. Cal 
optimitzar l’horari d’ús de la 
biblioteca i   

1.1.4 Sistematitzar la programació 

de la ll. Anglesa l’educació primària 

Aplicació de nº d’actuacions de 

metodologia i canvis d’estructura 
física i horària. . (p) 

85% d’alumnes que superen les 
CB6è. (r) 

% d’alumnes de 6è que 

superen les CB6è. 

1.1.5 Consolidar el Projecte Educatiu 

de l'escola 

Revisió i aprovació del PLIC . (p) 

Revisió i aplicació del PEC . (p) 

75% d’assoliment 

d’actuacions. Manca aportar 
actualitzacions d’indicadors 
del PEC  . 

  

Estratègia: 
1.2 Increment en l’ús de les noves tecnologies de l’aprenentatge i de la 

comunicació. 

Objectiu general 

 

Indicadors de procés /resultats 

( % i grau d’assoliment ) 
Valoració i assoliment 

d’actuacions 

 

1.2.1 Potenciar l'ús de les noves 

tecnologies al centre. 

Grau satisfacció dels docents sobre 

els nous recursos implantats. . (p) 

100% de satisfacció en els 

nous recursos en la millora 
de resultats. 

Estratègia: 1.3 Plans d’innovació i millora. 

Objectiu general 

 

Indicadors de procés /resultats 

( % i grau d’assoliment ) 
Valoració i assoliment 

d’actuacions 
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1.3.1 Impulsar l’aprenentatge de la 
lectura: espais de treball. 

90% d’alumnes que superen les 
proves VL i ACL a 3r EP. (r) 

-15% d’alumnes assoleixen. 
Incorporar mesures de 

millora.  

1.3.2 Iniciar l'ús d'una metodologia 
d'anàlisi per impulsar" la 
transformació per al canvi". 

% qualitat de l’impacte de les 

actuacions a nivell d’efectivitat 
d’actuacions i transferència a l’Equip 
docent. (p) 

100% impacte a l’aula i en 

les intervencions docents. 
Consolidar materials a la 
carpeta pedagògica de nivel. 

Objectiu 1: Millora dels resultats educatius 

  

Estratègia: 
1.4 Atendre les necessitats educatives dels alumnes tenint en compte la diversitat. 

Objectiu general 

 

Indicadors de procés /resultats 

( % i grau d’assoliment ) 
Valoració i assoliment 

d’actuacions 

 

1.4.1 Consolidar eines per 
identificar l'alumnat amb més 
dificultats. 

Eficàcia de documents 

d’aplicació de protocol 

consensuats amb l’EAP : nº de 

deteccions. (p) 

Grau d’eficàcia dels protocols 
aplicats. 
Total satisfacció de les 

actuacions. 

1.4.2 Portar el seguiment de 
l'assistència dels alumnes al 
centre. 

100% d’assistència justificada al 
centre. (p) 

Aplicar estratègies per 
augmentar assistència a EI. 

Escola Can Manent 
Valoració del període 

2015-2019 

Objectiu 2: Cohesió social 

  

Estratègia: 
2.1 Potenciar els canals de participació de tots els components de la Comunitat 

Educativa. 

Objectiu general 

 

Indicadors de procés 

/resultats 

( % i grau d’assoliment ) 

Valoració i 

assoliment 

d’actuacions 

 

2.1.1 Promoure la millora canals de diàleg de 
tota la comunitat educativa. 

Eficàcia de la repercussió 

de la comunicació. (p) 

Grau de satisfacció de les 

famílies i docents. (p) 

90% d’ús de 

mitjans electrònics 

amb encert. 

2.1.3 Vetllar per la correcta execució del servei 
de migdia 

Grau de satisfacció dels 

usuaris. (p) 

Aprovació del 

document de 
Funcionament del 
temps de migdia. 



Escola Can Manent. Actualització del PdD. 2019-2023                                                                                                                                                              

  

 

 

 

2 2 

2.1.4 Vetllar per potenciar les relacions dels 
alumnes i les comunitats. 

Grau de satisfacció de la R.C. 
a partir del Projecte de 
convivència al centre. (p) 

Satisfactori per tots 
els membres de la 
comunitat. 

  

Estratègia: 2.2 Fomentar la convivència amb la comunitat educativa. 

Objectiu general 

 

Indicadors de procés 

/resultats 

( % i grau d’assoliment ) 

Valoració i 

assoliment 

d’actuacions 

 

2.2.1 Participar en les activitats promogudes 
des del municipi i entorn en el PEE. 

% participació en la proposta 

d’entorn. (p) 

85% de participació 

en activtitats 
programades. 

  

Estratègia: 2.3 Manteniment d’una bona imatge del centre 

Indicadors de procés /resultats Indicadors de procés 

/resultats 

( % i grau d’assoliment ) 

Valoració i 

assoliment 

d’actuacions 

 

2.3.1 Vetllar pel bon funcionament del centre. Relació de peticions i 

actuacions realitzades. (p) 
P/A= ≥ 1 

2.3.2 Promoure projectes de línia transversal al 
centre. 

Nº d’actuacions en línia fetes 
a l’aula. (p) 

Satisfacció elevada 
de docents i 
alumnes per 

comunitats, en 
menor grau a nivel 
de centre. 

2.3.4 Difondre la pedagogia i la filosofia del centre. Qualitat d’impacte 

d’actuacions projectades. (p) 

+120% d’assistència 

a les portes obertes. 
100% d’assistència a 
xerrades al centre. 
Increment de vistes 

de centre 
sol·licitades cada 
any. 
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Annex 5 

Els set principis de l’aprenentatge extrets de The Nature of Learning: Using Research to 

Inspire Practice, OECD Publications, 2010. 

 

1. L’alumnat és el centre de l’aprenentatge 

L’entorn d’aprenentatge reconeix que els alumnes en són els 

protagonistes, n’estimula el compromís actiu i els ajuda a comprendre 

la seva pròpia activitat com a alumnes.  

2. L’aprenentatge és de naturalesa social 

L’entorn d’aprenentatge es fonamenta en la naturalesa social del 

procés d’aprendre i fomenta activament l’aprenentatge cooperatiu 

ben organitzat. 

3. Les emocions són part integral de l’aprenentatge 

En l’entorn d’aprenentatge, és fonamental que els docents estiguin en 

sintonia amb les motivacions dels alumnes i amb el paper clau que 

tenen les emocions en l’assoliment de resultats. 

4. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals 

L’entorn d’aprenentatge ha de tenir molt en compte les diferències 

individuals entre l’alumnat, també el seu coneixement previ.  

5. L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge 

L’entorn d’aprenentatge ha de dissenyar programes que exigeixin, a 

tots, esforç i afany de superació, però sense una sobrecàrrega 

excessiva. 

6. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge 

L’entorn d’aprenentatge ha d’operar amb expectatives clares i aplicar 

estratègies d’avaluació coherents. Cal insistir molt en el feedback 

formatiu que ha de contribuir a l’aprenentatge.  

7. Aprendre és construir connexions horitzontals 

L’entorn d’aprenentatge promou la “connectivitat horitzontal” entre 

àrees de coneixement i matèries, també amb la comunitat i el món en 

general. 
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Annex 6 

L'Anàlisi DAFO és un mètode de planificació estratègica per a 

avaluar les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats d'un 

projecte. Consisteix en una anàlisi que diferencia entre els factors 

interns (fortaleses i debilitats) d'una organització i els factors 

externs d'aquesta (oportunitats i amenaces). Es tracta 

d'especificar l'objectiu d'un projecte i la identificació dels factors 

interns i externs que són favorables i desfavorables per assolir 

aquest objectiu. La tècnica se li atribueix a Albert Humphrey, a la 

Universitat de Stanford els anys 1960 i 1970. 

 

• Fortaleses: característiques del projecte (i el seu 

equip) que li donen un avantatge per a assolir els objectius (o en 

relació a la resta de projectes). 

• Debilitats (o limitacions): són característiques que situen el projecte (i el 

seu equip) en un desavantatge per assolir els objectius (o en relació a 

la resta de projectes). 

• Oportunitats: oportunitats del medi, externes a l'equip que 

desenvolupa el projecte, que posen en avantatge l'equip per a assolir 

el seu l'objectiu, com millorar el rendiment o obtenir majors guanys. 

• Amenaces: elements del medi, externs a l'equip que desenvolupa el 

projecte, que podrien causar problemes per a assolir l'objectiu. 

 

La identificació dels DAFOs és essencial per al procés de planificació per a la 

consecució d'un objectiu. Qui pren decisions ha de determinar si l'objectiu és 

assolible, tenint en compte l'anàlisi DAFO. Si l'objectiu no és assolible, un objectiu 

diferent ha de ser seleccionat i s'ha de repetir el procés. 
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1. Bon clima de convivència al claustre . 2 2 2 1 2 4 3 3 

2. Equip de coordinació amb lideratge fort. 2 3 2 1 3 3 3 2 

3. Línia pedagògica de matemàtiques fomentada en 
bones pràctiques . 
 

2 3 2 2 3 3 3 2 

4. Metodologies de treball arrelades al PEC.  
( A/E) 
 

 
1 

4 3 1 2 4 4 2 

D
E
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S 

1. 50% d’inestabilitat en el claustre. 1 3 4 1 3 4 4 2 

2. Canals de comunicació amb l’AFA poc efectius. 
 

3 2 2 3 4 3 3 2 

3. Manca de temps per debatre aspectes de línia 
pedagògica 

1 3 2 1 2 2 2 2 

4. Manca formació específica del professorat. 2 4 2 1 1 3 4 2 
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9. Fonts de documents d’escola 

Projecte de Direcció 2015-2019 

PGA 2018/2019 

MAC 2018/2019 

PEC 

Documentacions diverses: 

_ Carpeta pedagògica de centre 

- NOFC 

 

 

"Si vols anar ràpid camina sol, si vols arribar lluny ves acompanyat", proverbi africà. 


