
 

PROJECTE DE DIRECCIÓ 2019-2023 

ESCOLA CINTA CURTO 

LA RAÓ DE SER 

FULL DE RUTA 

ÈXIT EDUCATIU DE L’ALUMNAT 

MILLORA DE LA QUALITAT EDUCATIVA 

• Estratègies que permetin millorar els resultats acadèmics. 

• Línia metodològica competencial i avaluativa de millora 
contínua. 

• Coresponsabilitat de la comunitat escolar.  

• Resposta a la diversitat en un marc d’inclusió. 

• Desenvolupament personal i social de l’alumnat. 

• Alumnat com a protagonista actiu del seu procés 
d'aprenentatge i com a ciutadà crític en una societat 
democràtica. 

Donar respostes de millora , promovent un compromís 

col·lectiu cap a un projecte col·lectiu , potenciant les 

capacitats i el talent dels docents i la comunitat envers la 

necessitat de progrés i millora de l’alumnat . 

 
 
 

 
Afavorir que els i les alumnes esdevinguin ciutadans 

autònoms, responsables i competents. 
 

QUÈ MOTIVA LA RENOVACIÓ DE LA QUÈ MOTIVA LA RENOVACIÓ DE LA QUÈ MOTIVA LA RENOVACIÓ DE LA CANDIDATURACANDIDATURACANDIDATURA??  

OBJECTIUOBJECTIU  

REPTEREPTEREPTE  

DIAGNOSI CONTEXTUALITZADADIAGNOSI CONTEXTUALITZADADIAGNOSI CONTEXTUALITZADA  

RECERCA I INNOVACIÓ 

TRACTAMENT COMPETENCIAL I MILLORA DELS 
RESULTATS 

CONVIVÈNCIA  I COHESIÓ 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

PROJECCIÓ I RELACIONS EXTERNES 

GESTIÓ EFICAÇ I EFICIENT 
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QUÈ, COM I QUAN?QUÈ, COM I QUAN?QUÈ, COM I QUAN?  

OBJECTIUS ESTRATÈGICS I OPERATIUS 

LÍNIES D’ACTUACIONS 

INDICADORS 

RETIMENT DE COMPTES 

OBJECTIUS: OBJECTIUS: QUÈ QUÈ VOLEM ASSOLIR?VOLEM ASSOLIR?  LÍNIES D’ACTUACIÓ: LÍNIES D’ACTUACIÓ: COM COM HO HO FAREM???   

Afavorir la recerca, la 
innovació i les bones 
pràctiques  

Mantenir i potenciar 
actuacions que afavoreixin el 
bon clima de centre 

Aprofitar la bona imatge de 
centre per impulsar la 
projecció i les relacions 

Aprofundir en la potenciació 
del tractament a l'atenció a 
la diversitat (inclusivitat) 

Promoure i avançar en  el 
tractament  competencial i 
transversal dels 
aprenentatges 

Implementar els instruments 
d’autonomia  per aconseguir 
una gestió més eficaç i eficient 
envers el servei que ofereix 
l’escola. 

Treball i coordinació en equip  

Formació i actualització 

Cultura digital  

Educació x sostenibilitat 

Plurilingüisme 

Projecte Educatiu 

Organització i funcionament 

Programació i avaluació 

Línia competencial i avaluativa 

Treball x projectes i tasques 

Aprenentatge cooperatiu 

Xarxes de treball 

Adequació d’espais  

Educació emocional i habilitats 
socials 

Convivència 

Compromís de la comunitat 

Recursos, planificació i actuacions 

Coordinació, orientacions  i suport  

Actualització formativa 

Entorn proper 

Projectes educatius territorials 

Iniciatives comunitàries 

Web de centre 

INDICADORS D’INDICADORS D’AVALUACIÓAVALUACIÓ   

     Innovació i bones pràctiques 
 

• Efectivitat del treball col·laboratiu i formació del     
    professorat. 
• Treball de la cultural digital. 

• Tractament plurilingüe. 

• Planificació de l'educació per la sostenibilitat 
 

     Tractament competencial i transversal 
 

• Afiançament del treball competencial. 

• Sistematització d’estratègies metodològiques. 

• Tractament de la competència lectora. 
 

     Gestió dels instruments d’autonomia 
 

• Actualització del PEC. 
• El centre com a organització responsable. 

• Planificació  eficaç i eficient. 

     Projecció i relacions externes 
 

•Coneixement i compromís de l’alumnat en el 
seu entorn. 
• Coordinació entre centres i participació en 
projectes. 

• Impuls de la web de centre. 

     Potenciació de l’atenció a la diversitat 
 

• Organització de recursos i actuacions. 
• Efectivitat de mesures i suport. 

•  Promoció formativa. 
 

     Actuacions que afavoreixen  el bon clima 
 

• Treball de l’ed. emocional i les habilitats socials 
• Dinamització d’actuacions que afavoreixin la      
    convivència. 

• Compromís de la comunitat envers l’educació. 

LIDERATGE COMPARTITLIDERATGE COMPARTITLIDERATGE COMPARTIT  

RETIMENT DE COMPTESRETIMENT DE COMPTESRETIMENT DE COMPTES  

 INFORME DE SEGUIMENT 

MEMÒRIA ANUAL 

MEMÒRIA FINAL 

CONSELL ESCOLARCONSELL ESCOLARCONSELL ESCOLAR   

ADMINISTRACIÓADMINISTRACIÓADMINISTRACIÓ   

                          NECESSITATS 

 

•   Atenció a la diversitat 

•   Aprenentatge basat en projectes 

•  Competència digital 

• Tractament plurilingüe 

• Igualtat d’oportunitats a les famílies 

• Formació contínua del professorat 

       OPORTUNITATS DE MILLORA 

• Les famílies i la comunitat 

• Treball a centre 

• Programes , projectes   

i xarxes 

• Resultats educatius 

• Cultura competencial i avaluativa 

• El claustre 

• Metodologies inclusives 

• Convivència 

 

Continuar fent de l’escola  

un centre educatiu de  

referència i qualitat 


