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 Punt de       
partida.. 

Una direcció 
Il·lusionada

5 mestres en 
plantilla

Alumnat de P3, 
P4 i P5

Projecció d’un 
projecte diferent: 
Cd’A i formació



Incerteses en relació a la continuïtat de l’escola
EL PASSAT: Preocupacions, malestar, retallada d’una línia, accions per 
defensar la continuïtat, tensions amb altres escoles del poble... 



Punt de partida



Juny 2016: 

Ens 
acomiadem 
del curs fent 
una 
abraçada 
gegant als 
mòduls de 
l’escola que 
ens van 
acompanyar 
durant 10 
anys.





Diagnosi per àmbits
- Pedagògic i didàctic
- Humà i de serveis
- Relació amb les famílies.
- Coordinació i participació
- Econòmic administratiu
- Col·laboració amb l’entorn

- Una bona relació entre la família i l'Escola és del tot 
imprescindible per garantir un procés educatiu coherent i 
eficaç = màxima convivència

- La comunicació entre famílies i mestres ha de ser fluïda i 
continuada.

- tota la comunitat aprèn contínuament = màxim 
aprenentatge

- L'Escola ha d'oferir a les famílies la possibilitat 
d'intervenir en la vida escolar.

Comunitat d’Aprenentatge



Idees clau de la diagnosi (DAFO curs 2016/17)

- Diversitat significativa (nacionalitat estrangera, n.e.e, nouvinguts...)

- Si aconseguim millores en la salut emocional dels nens i nenes, aquestes 
repercutiran directament en el seu aprenenatge.

- Concepte d’Inclusió i Projecte Diversitat 2017/18 

- Mobilitat vs estabilitat del claustre. Dificultat per consolidar aspectes pedagògics.

- Mantenir bones pràctiques a  + Millorar de resultats CB i 
Diagnòstiques + coherència interna d’escola = formació del claustre, 
cicles i claustres pedagògics, concreció de línies prioritàries, millorar 
coordinació i traspassos…

- Augmentar la participació de famílies i mestres en el projecte Cd’A.



Visió de la Direcció
- Model d’escola centrada en 

l’alumnat

- Mirada vers l’educació 
competencial, significativa i 
funcional dels aprenentatges

- Formació d’alumnes 
compromesos amb la societat 
(potenciar valors democràtics)



Visió de la Direcció
Educació emocional i plantejaments 
educatius de la Pedagogia Sistèmica:
LA PERTINENÇA Tots pertanyem a un sistema.

JERARQUIA I ORDRE Cadascú al seu lloc, aquest és l’ordre. 

EQUILIBRI ENTRE DONAR I PRENDRE Primer prenc i després 
dóno. 

XARXA AMOROSA PER EDUCAR...

La Pedagogia Sistèmica posa l’atenció en les persones, en les seves 
històries de vida i interessos, en la dignitat de les seves arrels, vinguin 
d’on vinguin, a les identitats i talents, descobrint informació que parla 
de la xarxa de la qual formen part.



PROJECTE DE DIRECCIÓ
Enllaç il·lustratiu:

https://docs.google.com/file/d/0B1ZVQose9fwseVRzOVlfc081X1Z4c1FOZjdLbXRPaWhha1NJ/preview


Visió de la Direcció
- Model de lideratge distribuït. 

Qualitat humana i canals de 
comunicació

-

- Equip de mestres il·lusionats 
i formats

-

- Comunitat d’Aprenentatge. 
Participació de tot els 
membres de la comunitat 
educativa. “Cal tot un poble per 

educar un infant” (proverbi africà)



Línies d’actuació prioritàries
En relació a l’organització i el 
funcionament:

- Implicació en el PEC
- Estructura organitzativa i NOFC

Direcció pedagògica i lideratge 
distribuït:

- Opcions metodològiques

Relació amb la comunitat escolar:
- Cohesió social, implicació de tota la comunitat

des del meu punt de vista l’escola 
ha estat sempre, és, i serà, 
un lloc de trobada per al diàleg, 
l’aprenentatge, la convivència, 
el respecte a la diversitat, 
la llibertat d’expressió, 
la democràcia i la pau. 

La meva aportació amb aquest projecte 
de direcció és la de seguir 
contribuint a l’estabilitat d’aquests 
valors.



Objectiu 1: CONSOLIDAR LÍNIA D’ESCOLA
- Adatpar el PEC a la 

normativa vigent i 
continuar el procés de 
reflexió conjunta entre el 
claustre sobre aspectes 
pedagògics 

-

- Seguir elaborant les 
NOFC 

-

- Dinamitzar els canals de 
comunicació de l’escola



Línies d’actuació

01

02

03

04
Lectura del PEC.

Recopilació d’acords de 
cicle dels darrers temps. 

Revisió de les 
NOFC.

 Actualització 
d’alguns apartats 

de les NOFC

Millores en la 
pàgina web

Elaboració dels 
continguts de les NOFC 
que ens manquen.

Informació i aprovació 
de les NOFC.

Recull d’aportacions 
sobre drets i deures, 
convivència escolar.

Actualització del PEC 

2018/2022: Organització de cicles conjunts, dinamització del Xiulet i 
comissions i difusió de l’app El Calderí, publicació d’articles 
pedagògics en mitjans locals en coordinació amb els altres centres 
educatius...



Objectiu 2: MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS

- Treballar les competències bàsiques a 
través d’una metodologia diversificada i 
un enfocament globalitzador.

- Considerar la competència lingüística i 
comunicativa com a eix vertebrador.

- Augmentar l’ús de les TAC.
- Aprofitar els recursos de l’entorn.
- Redefinir la cultura avaluativa.



Línies d’actuació 2018/2022:
1. Programació d’estratègies metodològiques diverses per millorar autonomia i iniciativa personal

2. Programació d’activitats d’aula. Competències lingüísiques i matemàtiques.  Temps diari de lectura. 
Potenciació biblioteca. Manteniment de bones pràctiques (apadrinament, teatre St. Jordi...)

3. Observacions sistemàtiques a les aules. 

4. DIVERSIFICACIÓ DE LES FORMES D’AVALUACIÓ: Portfoli, rúbriques, autoavaluació… 

- Acompanyament a Grups interactius 
- Projectes municipals  
- Implicació de famílies a les aules
- Reflexió sobre resultats de proves internes i externes i presa d’acords.
- Avaluació de l’exercici de la funció directiva.
- Continuïtat del projecte Escola Verda
- Demanda d’estudiants ESO i BATX



Línies d’actuació

01

02

03

04

1. repensarTallers i 
Ambients

2. Inici formació ILEC (3 anys), 
actualització acords PIL

3. Observació entre iguals

1.Tutoria entre iguals

2. ILEC. Tertúlies 
dialògiques

3. Observacions entre 
iguals

4. Autoavaluació

Programació activitats 
TAC

1. Projectes de treball

2. ILEC

3. Observacions entre 
iguals

4. Portfoli

Projecció de treballs TAC

1. Treball cooperatiu

2. Inici formació 
matemàtiques 
competencials 

3. Observacions entre 
iguals

4. Rúbriques

1. Programació d’estratègies metodològiques diverses per 
millorar autonomia i iniciativa personal. 

2. Programació d’activitats d’aula. Competències lingüísiques 
i matemàtiques. 

3.Observacions sistemàtiques a les aules. 

4.Diversificació de les formes d’avaluació.



* Exemple:



Objectiu 3: VETLLAR PER LA COHESIÓ SOCIAL
- Actualitzar el protocol d’acollida
- Millorar les estratègies d’atenció a la diversitat des del concepte 

de la inclusió a tots els membres de la comunitat
- Millorar la implicació de les famílies i voluntaris en el projecte 

d’escola



Línies d’actuació 2018/2022:
1. Programació de noves estratègies d’acció tutorial i de cohesió de grups classe.
- Millores en la comunicació entre:

- Claustre i Gestora
- Claustre i servei de menjador

     -      Realització d’activitats i dinàmiques de claustre per afavorir la cohesió del grup

     -     Organització de les CAD, el SEP, horaris per atendre la diversitat…

     -      Formació i xerrades a famílies i mestres sobre:

- El projecte Cd’A / Els plantejaments de la pedagogia sistèmica / Treball competencial

     -      Carta de compromís educatiu i Protocol del voluntariat

     -      Participació de les famílies a La Via



Línies d’actuació

01

02

03

04

Actualització del 
“Manual de 

supervivència pel 
professorat”.

1.Tutories 
individualitzades 

Redefinir Comissions

Actualització 
protocol d’acollida

1.Acords sobre les 
entrevistes amb 

famílies.

1. Acords sobre 
convivència a 
l’escola. (Projecte 
de convivència)

Redefinir Comissions

1. Actualització de la 
programació 
d’educació 
emocional i 
sistèmica a les 
aules.

1. Programació de noves estratègies d’acció tutorial i de cohesió de grups classe.



Indicadors d’avaluació



Objectius estratègics: CONCRECIÓ CRITERIS PEDAGÒGICS I 
ORGANITZATIUS
INDICADORS D’AVALUACIÓ:

- Actualització, aprovació i difusió del 
PEC i les NOFC. Actes i recopilació 
d’acords.

- Actualització del plafó de les 
comissions. 

- Grau de satisfacció sobre la utilització 
dels canals i instruments de 
comunicació.



Objectius estratègics: MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS
INDICADORS D’AVALUACIÓ:

- Establiment de criteris metodològics consensuats en relació a l’avaluació 
i al treball competencial. Acords.

- Millora de la taxa d’alumnes que assoleixen les àrees instrumentals en 
finalitzar el primer, el segon i el tercer cicle d’Educació Primària. 

- Augment de la taxa d’alumnes que assoleixen les competències bàsiques 
de 6è i la prova diagnòstica de 3r i millorar els resultats actuals. 

- Implicació del professorat en la formació interna de centre vers la línia 
metodològica. 

- Grau de satisfacció en relació al treball de la competència d’autonomia, 
iniciativa personal i emprenedoria.



Objectius estratègics: MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL
INDICADORS D’AVALUACIÓ:

- Grau de seguiment dels protocols d’acollida 

de mestres, alumnes i famílies. 

- Grau de satisfacció dels alumnes vers 

les tutories grupals i les individualitzades.

 - Índex de participació de mestres, famílies i voluntaris en el projecte 
d’escola. 

- Nombre de relacions amb l’exterior de l’escola (IES, contactes virtuals amb 
altres escoles, Ajuntament, Universitats...)



La qualitat humana és imprescindible                 
per aconseguir una escola de qualitat.

M’agradaria seguir contribuint a consolidar una escola de vida.

Optimisme, il·lusió, confiança, respecte, construcció, reflexió, 
processos, responsabilitats…  creixement personal i professional. 


