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Presentació i motivació personal 

El setembre de 2006 vaig tenir la oportunitat de formar part d’un equip de 5 mestres que vam 

iniciar un projecte d’escola nova a Caldes de Montbui. Des d’aleshores no he deixat d’implicar-me 

en el dia a dia al centre procurant acollir a alumnes, famílies i mestres que arriben i, sobretot, 

tenint present que cal un treball en equip per a fer possible el somni d’una escola de qualitat. 

Durant uns anys vaig ser la Cap d’Estudis de l’escola i gràcies a aquest càrrec i a tot el que vaig 

aprendre al costat de les meves dues companyes de l’equip directiu vaig poder entendre i concebre 

el centre des d’una visió molt més àmplia. A l’escola procurem tenir una mirada d’acollida, una 

postura de flexibilitat i acceptació dels canvis, essent alhora, plenament conscients de les 

circumstàncies que ens han acompanyat i que han dificultat la definició de la línia pedagògica del 

centre.  

Malgrat els grans entrebancs que hem anat superant i les complexes i excepcionals circumstàncies 

que es van donar a l’escola durant el curs passat, segueixo creient que és possible continuar 

treballant perquè El Calderí avanci en el seu camí cap a una escola de qualitat on els alumnes 

aprenguin de manera competencial i puguin desenvolupar tot el seu potencial. És per això que vull 

donar una visió més estratègica per a poder donar sentit a les accions sobre la pràctica i que vull 

incorporar a la praxis el cercle de millora contínua per anar progressant de manera coherent. Amb 

aquestes intencions i tots els aprenentatges que he anat adquirint al llarg de la meva trajectòria de 

formació, de mestra i d’equip directiu presento el present Projecte de Direcció per a l’escola El 

Calderí per als cursos 2018-2022. 

Punt de partida 

1. Diagnosi del centre   

L’Escola El Calderí és una escola pública d’Infantil i Primària situada al municipi de Caldes de 

Montbui que va obrir les seves portes el 12 setembre de 2006 amb mòduls prefabricats. Des de 

llavors el centre ha crescut considerablement en tots els sentits:  
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Curs Núm. 
Alumnes 

Unitats en 
funcionament 

Total unitats 
o grups classe 

Núm. mòduls 
prefabricats 

INF PRI 
      

2006 - 2007 42 3 0 3 2 
2007 - 2008 94 5 1 6 5 
2008 - 2009 177 6 3 9 7 
2009 - 2010 228 6 5 11 8 
2010 - 2011 239 5 7 12 8 
2011 - 2012 269 5 8 13 9 
2012 – 2013 281 4 9 13 9 
2013 - 2014 284 4 9 13 9 
2014 - 2015 304 3 10 13 9 
2015 - 2016 293 3 9 12 2 
2016 - 2017 278 3 8 11 2 

El creixement del centre, per tant, ha estat exponencial des dels seus inicis i ha crescut en nombre 

d’alumnes, mestres i de mòduls prefabricats. 

La previsió del Departament d’Ensenyament en relació el futur de l’escola ha estat canviant al llarg 

dels anys. Malgrat les diferents intencions del Departament al llarg d’aquests 11 anys, l’escola El 

Calderí finalment ha seguit essent una escola d’Educació Infantil i Primària, tal com va ser 

concebuda dels seus inicis.  

L’edificació d’un edifici per al centre va tenir lloc durant el curs 2015/16 i la retirada dels mòduls 

dels alumnes d’Educació Primària es va efectuar el juny de 2016. Les necessitats de l’oferta 

educativa per a l’Educació Secundària, van fer però, que aquest edifici fos concebut com a un 

Institut i que malgrat els agents educatius de l’escola en poguéssim fer ús, la titularitat és de la 

direcció de l’Institut Pic del Vent, amb qui compartim espais.  

A partir del curs 15/16 l’escola va acollir els alumnes d’Educació Primària dins l’edifici que es va 

construir, mantenint els alumnes d’Educació Infantil en mòduls. Aquest curs 2017/18 han instal·lat 

un nou mòdul al pati pels alumnes de cicle inicial. 
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Situació de l’escola 

L’escola està ubicada en un terreny del barri del Bugarai, al sud de la població. Al seu inici aquest 

barri era el mes desolat i humil de tot el municipi.  

Diversitat significativa 

Seguint l’avaluació d’Indicadors se n’extreu la següent informació relativa a la diversitat de 

l’alumnat: 

Curs Índex d’alumnes amb 
necessitats educatives 

especials 

Índex d’alumnes amb 
necessitats educatives 

específiques 

Índex d’alumnes de 
nova incorporació al 

sistema educatiu 

2007 - 2008 0% 5,922% 5% 
2008 - 2009 0% 6,501% 5,08% 
2009 - 2010 8,97% 2,24% 6,726% 
2010 - 2011 3,71% 2,93% 4,18% 
2011 - 2012 1,46% 4,39% 2,56% 
2012 - 2013 7,12% 4,62% 6,01% 
2013 - 2014 2,1% 4,55% 2,45% 
2014 - 2015 2,31% 5,28% 2,3% 
2015 - 2016 2,05% 6,16% 2,38% 
2016 - 2017 2,8% 10,8% 0,36% 

 

Aquestes dades són molt significatives per tal de prendre mesures organitzatives i metodològiques 

per atendre la diversitat. En realitat, el meu gran objectiu per aquests quatre anys, és atendre de 

manera òptima als tres grans grups de nens i nenes que tenim a les aules: els que aprenen sols, els 

que van aprenent però amb ajuda del mestre i per últim, els que presenten dificultats per aprendre. 

Pel que fa a aquests darrers, normalment la seva “mirada” o interès, no està plenament a l’escola ni 

als aprenentatges, sinó a dificultats emocionals pròpies o del seu sistema familiar.  

Això no vol dir de cap manera oblidar els objectius acadèmics de millora de competències, ni la 

formació integral com a individus, ben al contrari, si aconseguim millores en la salut emocional 

dels infants, aquestes repercutiran directa i clarament en el rendiment acadèmic. 
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Procedència dels alumnes 

Curs Índex d’alumnes amb 
nacionalitat 
estrangera 

2011 - 2012 17,21% 
2012 - 2013 16,78% 
2013 - 2014 12,94% 
2014 - 2015 11,88% 
2015 - 2016 15,32% 
2016 - 2017 13,35% 

 

Pel que fa a la procedència dels alumnes, a l’escola tenim nens i nenes de moltes nacionalitats 

diferents, i així ho constaten les dades en relació als alumnes amb nacionalitat estrangera. Vull 

aclarir, però, que la diversitat no només fa referència a la coexistència de diferents procedències 

culturals, sinó també a diferents ritmes d’aprenentatge, a diferents interessos i motivacions, a 

diferents capacitats i necessitats educatives, així com diversitat d’històries i sistemes familiars. En 

aquest sentit, opino que a l’escola hem d’aprofundir en aquest treball des de la inclusió, el treball 

de les emocions i el sentiment de pertinença a la comunitat.  

Mobilitat de mestres i d’alumnes 

Pel que fa a la mobilitat de la plantilla docent durant els primers anys d’escola hi va haver una gran 

inestabilitat de claustre, fet que va dificultar moltíssim el creixement pedagògic de l’escola. En els 

darrers anys, no obstant, aquesta tendència s’ha capgirat, coincidint amb l’oferta del Departament 

d’adjudicar places definitives del centre ens els darrers Concursos de Trasllats. 

Pel que fa a l’alumnat s’aprecia, en canvi, que hi ha una clara tendència a l’estabilitat.  

Curs Índex mobilitat 
alumnes 

Índex mobilitat 
professorat 

2009 - 2010 6,69% 70,58% 
 2010 - 2011 20,08% 50% 
 2011 - 2012 11,72% 52,82% 

2012 - 2013 5,94% 10% 
2013 - 2014 6,64% 10% 
2014 - 2015 4,95% 12% 
2015 - 2016 5,15% 16,66% 
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Àmbit pedagògic - didàctic 

El PEC de l’escola va ser aprovat en Consell Escolar el 31 de març de 2008. En els darrers cursos 

hem estat consensuant i elaborant a nivell de claustre diversos documents pedagògics per tal de 

seguir creant línia d’escola i adaptar-nos a les noves propostes de treball competencial que el 

Departament d’Ensenyament ens marca. Sabent que el projecte educatiu no s’ajusta a la normativa 

vigent crec que és important recollir tots aquests documents i acords presos, organitzar-los i 

desenvolupar-los dins el PEC. 1 

Alguns dels elements de qualitat del centre referits a aquest àmbit són: ambients a Educació Infantil 

i de Tallers a Educació Primària, Ràdio Caldes, Grups Lectors a Cicle Inicial i de Padrins de Lectura a 

Cicle Mitjà i P5, activitats trimestrals d’artistes universals i/o locals a tots els cursos, realització de 

projectes de treball a tots els cursos, introducció de l’anglès a P4 i L’hort escolar, LECXIT, Grups 

interactius, esmorzar comunitari de fruita de tots els divendres, activitats vàries sobre el Programa 

d’Escola Verda, realització d’excursions i colònies a tots els nivells de l’escola, participació a 

Cantània, Dansem i implicació en el projecte de Pla Català de l’Esport... 

Per a desenvolupar millor aquest àmbit, exposo els resultats obtinguts en les proves externes del 

centre: 

Índex d’alumnes que superen la prova de Competències de 6è 

Curs C. Lingüística C. Matemàtica 
Llengua catalana Llengua castellana Llengua anglesa 

    
2010 - 11 53,9% 61,5% 53,8% 61,6% 
2011 - 12 62,5% 75% 12,5% 75% 
2012 - 13 44,4% 50% 30% 88,9% 
2013 - 14 100% 90,9% 72,7% 81,9% 
2014 - 15 84,21% 82,05% 76,92% 79,49% 
2015 - 16 81,29% 79,42% 75,66% 73,94% 
2016 - 17 82,60% 91,3% 87% 78,3% 

     

                                                           
1
 Consultar l’annex 1 per a veure l’anàlisi del PEC més detallada. 

Índex d’alumnes que superen la prova d’Avaluació Diagnòstica 



MARTA MAS TARRADAS 
PROJECTE DE DIRECCIÓ 2018/2022                   ESCOLA EL CALDERÍ  
 

8 
 

 

Analitzant aquests resultats, ens proposem la necessitat de prendre mesures que afavoreixin la 

millora d’aquestes dades. Estem treballant per aconseguir una coherència interna i ho fem a través 

de la formació dels mestres i del debat en sessions de treball de cicles i claustres pedagògics. En els 

darrers cursos el claustre ha fet formacions relacionades amb el PIL, les matemàtiques 

manipulatives i l’àmbit digital. 

Ja per acabar, crec oportú ressaltar en aquest Àmbit Pedagògic que a partir d’una graella DAFO2 

donada el curs 2016/17 al claustre, als membres del Consell Escolar i l’AMPA de l’escola, algunes de 

les amenaces i punts febles del centre que s’han recollit dels membres de la comunitat ens 

defineixen la necessitat de: 

- Desenvolupar el PEC i concretar-lo. 

- Treballar per implicar més als mestres dins el projecte educatiu d’escola. 

- Millorar la planificació i el traspàs dels acords, establint línies prioritàries i concretant-les. 

Àmbit humà i de serveis 

L’Equip humà de l’escola està format per: 

 

 

 

 

                                                           
2
 Consultar annex 3 

Curs 

 

C. Lingüística C. Matemàtica 
Llengua catalana Llengua castellana 

   

2014 - 15 72,34% 72,34% 78,72% 
2015 - 16 56% 56% 76% 
2016 - 17 87,8%  81,58%  70,73% 

17mestres 

 (1 d’Educació Especial,  

1/2 Educació Musical,  

1 Educació Física, 1 
d'Anglès ) 

1 psicòloga municipal  

(2 matins setmanal) i  

1 especialista EAP 
(setmanalment) 

Personal de menjador  

 i  

Personal de neteja 

Pesonal PAS:  

1 administrativa  

(dos dies a la setmana) i  

1 conserge 

1 vetlladora  Famílies i alumnes 
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D’aquest àmbit hi ha la necessitat de millorar la coordinació i el traspàs d’informació entre el 

claustre i les monitores de menjador i fer un seguiment acurat sobre el desenvolupament de les 

activitats extraescolars. Cal treballar, alhora, en l’acompanyament dels mestres que s’incorporen 

nous a l’escola per tal que coneguin els documents que defineixen el PEC i els trets d’identitat del 

centre com a Comunitat d’Aprenentatge. 

A la vegada, hi ha una gran preocupació per les infraestructures de l’escola ja que entenem que 

l’espai també és un element educatiu i, en aquest sentit, l’escola encara té algunes mancances. La 

coordinació i bona entesa amb l’institut Pic del Vent és imprescindible per tractar aquesta qüestió. 

Àmbit de relació amb les famílies 

Des dels seus inicis, l’escola va estar en contacte amb el grup de recerca de Fòrum Idea de la UAB i 

va esdevenir, després del primer any i després d’una intensa formació de mestres i famílies, una 

Comunitat d’Aprenentatge. Amb aquest projecte el centre vol aconseguir el màxim 

d’aprenentatge pels seus alumnes i una bona convivència de tota la comunitat educativa. Algunes 

de les accions que ho fan possible fan referència a la participació activa de tots els membres de 

l’escola.3 

Des de l’escola es creu que: 

                                                           
3
 Consultar el projecte de Comunitats d’Aprenentatge a Catalunya. Secretaria de Polítiques educatives. 

Subdirecció General de llengües i entorn. Servei d’escola i entorn amb data 30 de juny de 2010 

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

La comunicació entre famílies i mestres ha de ser fluïda i continuada, més enllà 
dels aspectes formals i dels mínims establerts. 

Els mestres podem aprendre  tant de les famílies com aquestes poden 
aprendre dels mestres. 

L'Escola ha d'oferir a les famílies la possibilitat d'intervenir en la vida 
escolar. 
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De l’anàlisi DAFO, i per obtenir una millor relació de tots els mestres amb les famílies, se’n deriva la 

necessitat de: 

- Acompanyar i motivar els mestres sobre el projecte de Comunitat d’Aprenentatge 

- Oferir formació per a famílies sobre el projecte de Comunitat d’Aprenentatge 

Àmbit de coordinació i participació 

L’escola dóna molta importància a aquest Àmbit de Coordinació i Participació 4 i per això explico els  

diferents canals de relació entre famílies i mestres que el centre ofereix: 

 

Així doncs, es pot apreciar que l’escola està sempre oberta a les famílies i és transparent vers el seu 

funcionament (dinàmiques d’aula...) Ja per acabar, a partir de la coneixença de la realitat de l’escola 

i l’anàlisi DAFO d’aquest àmbit es veu la necessitat de: 

                                                           
4
 Consultar l’annex 4 per veure l’organigrama de l’escola 

Contacte quotidià 

•  Entrades i sortides a l'escola 

Contactes que fan referència al traspàs d'informació 

•  Reunions de classe 

•  Entrevistes personals 

•  Plenaris anuals 

•  Reunions de comissions de treball 

•  Reunions de Comissió Gestora i Consell Escolar 

Contactes que fan referència als canals d'informació escrits 

•  El Xiulet, fullet informatiu setmanal 

•  Llibretes missatgeres, a Educació Infantil 

•  L'agenda, a Educació Primària 

•  La Via, revista trimestral de l'escola 

•  La pàgina web  de l'escola: escolaelcalderi.cat 

•  Els informes dels alumnes 

Altres formes de participació 

•  Col·laboració en activitats d'aula, com ara l'Hora del Conte, Ambients, Tallers i Racons 

•  Realització de l'activitat de Grups Interactius 

•  Acompanyament en algunes sortides i/o a la piscina 
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- Augmentar la participació de les famílies ja que, degut a la complexa i delicada història de 

l’escola, en l’actualitat estem en un moment de davallada de la seva implicació. És 

important cuidar el relleu generacional per tal que els cicles de participació puguin sostenir-

se. 

- Millorar els canals de difusió i coordinació de l’escola: Xiulet, web i funcionament de les 

Comissions.  

Àmbit econòmic – administratiu 

Respecte aquest àmbit, de la DAFO no se’n recull cap indicador que pugui ser resolt només des de 

la responsabilitat de la direcció de l’escola. Per exemple, voldríem que la persona de l’EAP tingués 

un horari més ampli o gaudir de més hores de vetlladora. 

Àmbit de col·laboració amb l’entorn 

L’escola està arrelada al seu municipi, Caldes de Montbui, i al seu barri, el Bugarai i per això el 

centre proposa als alumnes activitats relacionades amb els orígens romans del poble (visita al 

museu Thermàlia, passejades i activitats guiades pel nucli antic del poble, els safarejos...); així com 

sortides i activitats a l’entorn més proper (la riera de Caldes, el Molí d’en Ral, el pavelló del barri, la 

Biblioteca municipal...) De la DAFO se’n valoren totes aquestes activitats ja que són oportunitats 

que donen valor al centre. 

Com a Comunitat d’Aprenentatge estem oberts a que persones del poble alienes a l’escola també 

puguin venir com a voluntaris/àries a participar de la vida escolar. En aquest sentit, enguany ja hem 

estat col·laborant amb alumnes d’ESO del poble i ens coordinem amb l’IES Manolo Hugué i Pic del 

Vent. Restem pendents de fer aquest treball amb l’Escola Pia de Caldes. 
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2. Visió de la direcció 

El marc normatiu de referència de la direcció el dicta el Decret 102/2010 d’autonomia de centres 

educatius, el Decret 155/2010 de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu 

professional docent i la Resolució ENS/2785/2017 per la qual es convoca el concurs de mèrits per 

seleccionar el directora o directora de centres educatius dependents del Departament 

d’Ensenyament. Tenint present aquesta contextualització, vull explicar algunes consideracions que 

emmarquen la visió que tinc de la direcció: 

1. La creença en un model d'escola centrada en l'alumnat, amb una educació competencial, 

significativa i funcional dels aprenentatges (entenent que el treball per competències demana 

partir de la complexitat de la realitat, no de la divisió artificiosa que sovint se'n fa). Això implica una 

resposta metodològica global del centre amb un intens treball en equip de tots els membres de la 

comunitat educativa. 

2. Sensibilització a la comunitat educativa de l’escola, mestres i famílies, sobre els plantejaments 

educatius de la Pedagogia Sistèmica. La convicció d'una cultura professional d'aprenentatge pròpia 

del pensament sistèmic, per tal d’oferir una escola per a tothom (pertinença i inclusió) on totes les 

veus siguin escoltades i on tothom es senti reconegut. Penso que cal una atenció prioritària en 

l’educació emocional, creant estratègies que permetin als alumnes assolir el grau de seguretat 

afectiva i emocional que correspongui al seu nivell maduratiu.  

“Una persona bloquejada emocionalment, està anul·lada intel·lectualment” Mario Alonso Puig 

3. La concepció d'un model de lideratge distribuït, tenint present que la qualitat humana és 

imprescindible per a una escola de qualitat i que, per tant, la comunicació oberta i fluïda ha de 

formar part del dia a dia a l’escola. Crec que és bàsic comprometre l'equip directiu, el professorat, 

l'alumnat i tota la comunitat educativa en la definició dels objectius de l'organització i com 

aconseguir-los. És a dir en l'obtenció d'una visió i una missió compartida per al centre. 
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3. Línies d’actuació prioritàries 

Des dels inicis de l’escola hem dedicat molts esforços a organitzar el Projecte de Comunitat 

d’Aprenentatge, motiu pel qual, a grans trets, considero que l’àmbit de relació amb les famílies i de 

coordinació i participació són uns “puntals” per al centre els quals hem de procurar mantenir. 

Considero que les línies d’actuació que més hem de millorar i, per tant, són les prioritàries del 

present projecte de direcció, són les que fan referència a l’àmbit pedagògic, didàctic i de 

cohesió social. Consolidar la línia d’escola és una prioritat que cal planificar degudament així 

com també ho és el fet de millorar la cohesió de tots els agents que s’impliquen en el projecte 

d’escola. Per això, els objectius que defineixo per assolir amb aquest Projecte de direcció són:  

Funcions Dimensions d’èxit 
ACR (àrea clau de resultats) 

Objectius Estratègics 
 

 
En

 r
el

ac
ió

 a
 l’

o
rg

an
it

za
ci

ó
 i 

el
 

fu
n

ci
o

n
am

en
t 

 
 
 
 
 
Implicació en el PEC i 

estructura 
organitzativa 

 
1. Acordar criteris de l’àmbit pedagògic i 

d’organització del centre per tal d’aconseguir 
consolidar la línia d’escola 

 

Objectius Operatius 

1.1. Adaptar el PEC a la normativa vigent i continuar el 
procés de reflexió pedagògica 

 

1.2. Seguir elaborant les NOFC 
 

1.3. Dinamitzar tots els canals de comunicació de l’escola 

 
D

ir
ec

ci
ó

 p
ed

ag
ò

gi
ca

 i 
lid

er
at

ge
 d

is
tr

ib
u

ït
  

 
 

Opcions 
metodològiques 

 
 
 
 

És bàsic que el 
claustre s’adapti a 
les noves directrius 
curriculars (treball 
per competències i 

nova ordre 

 
2. Millorar el resultats educatius tot oferint un treball 

competencial i una educació integral de l’alumnat 
 

Objectius Operatius 

2.1.Treballar de manera prioritària les competències  
bàsiques a través d’una metodologia diversificada i un 
enfocament globalitzador 

 

2.2. Considerar la competència lectora com a eix 
vertebrador de l’aprenentatge 

 

2.3. Augmentar l’ús de les TAC en activitats significatives i 
funcionals d’aula 
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d’avaluació 
ORDRE ENS/164/2016, 

de 14 de juny) 

2.4. Aprofitar els recursos de l’entorn per a proposar 
activitats engrescadores, significatives i funcionals 

2.5. Redefinir la cultura avaluativa del centre 

En
 r

el
ac

ió
 a

 la
  

co
m

u
n

it
at

 e
sc

o
la

r 

 
 
 

Cohesió social i 
implicació de famílies 

i voluntaris 

 
3. Vetllar per la cohesió social de tots els agents 

educatius de l’escola  
 

Objectius Operatius 

3.1. Actualitzar i compartir els protocols d’acollida de 
mestres, alumnes i famílies 

3.2. Millorar les estratègies d’atenció a la diversitat i 
d’inclusió a l’alumnat 
 

3.3. Promoure la implicació de famílies i voluntaris en el 
projecte d’escola 

 

3.1.Missió, Visió i Valors 

La missió d’aquest projecte de direcció és la d’arribar a assolir uns objectius compartits i 

definits amb la resta de la comunitat educativa sabent que, a grans trets, la raó de ser de la nostra 

escola és fer possible una educació integral de l’alumnat. Tenim l’objectiu d’aconseguir alumnes 

que esdevinguin ciutadans responsables i competents, compromesos i respectuosos amb l’entorn, 

amb la societat i amb la cultura que els és pròpia.  

Comparteixo les paraules de Francesco Tonucci exposades a l’article La missió de l’escola ja no és 

ensenyar coses 5 ja que ens serveixen de motor i ens ajuden a dibuixar l’escola que volem.  

Per això tinc la següent visió: Vull potenciar les capacitats de l’alumnat, tot orientant-los per 

aconseguir la seva maduresa i autonomia, ajudant-los a prendre decisions. Defenso aquesta 

concepció d’escola: 

- Un centre que formi persones compromeses amb la societat: solidàries, dialogants, respectuoses 

amb el medi ambient, tolerants amb els altres, amb criteri propi i responsables. 

                                                           
5
 Consultar l’article de Francesco Tonucci a l’annex 5 
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- Una escola que doni als alumnes una formació en competències bàsiques i els ajudi a 

desenvolupar tot el seu potencial des de la mirada sistèmica. 

- Una escola que faciliti l’experimentació, la manipulació i la recerca per ajudar els alumnes construir 

els seus coneixements, tot aprenent a cooperar i a treballar en equip des d’experiències 

significatives i funcionals de la vida real. 

- Un equip de mestres il·lusionats i formats professionalment per concebre el rol de mestre com a 

facilitador, com a adult que escolta i proposa mètodes i experiències interessants d’aprenentatge. 

- La participació de tots els membres de la comunitat educativa és fonamental perquè entenc que 

“cal tot un poble per educar un infant” (proverbi africà) 

 

D’altra banda, voldria ser, com a escola, un referent de qualitat educativa reconegut per respectar i 

acompanyar els processos de creixement i aprenentatge dels nostres alumnes. De fet, en 

l’actualitat estem vinculats a la UAB a través del Grup de Xarxa d’Escoles Sistèmiques on ens reunim 

mensualment amb equips directius d’escoles d’arreu del territori i ens formem per aprendre 

estratègies que ens permetin ampliar la mirada vers els alumnes i les seves famílies.  

L´escola ha de ser un lloc d´aprenentatge del debat argumentat, de les regles necessàries per la 

discussió, la presa de consciència de les necessitats dels altres, de la capacitat d´escoltar, del respecte 

cap a totes les opinions.  

Edgar Morin. Los siete saberes necesarios de la Educación del futuro. Ed. Paidós 

 

Els valors del centre són, doncs, la participació de tots els agents educatius en la vida escolar, 

l’acceptació de la diversitat i el treball vers l’equitat, la no exclusió, la cohesió i igualtat 

d’oportunitats, la democràcia i el treball en equip. El respecte i el no judici per a tots els alumnes i 

les seves famílies que se’n deriva dels principis de la Pedagogia Sistèmica són imprescindibles per a 

poder aconseguir-ho.6 

 

                                                           
6
 Consultar Annex 6: Idees clau que sustenen el lideratge pedagògic, organitzatiu i l’actual projecte de direcció 
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Mirades al desitjat horitzó: Projecte Estratègic 

4.Concreció del projecte estratègic 2018/2022 

Exposo a través d’una graella els objectius que defineixo per als propers 4 cursos escolars 

identificant les Àrees Clau de Resultat (ACR) ja que aquestes estan vinculades a l’èxit educatiu.  A la 

vegada, procuro fer un alineament amb els objectius del Departament d’Ensenyament marcats pel 

darrer Pla de Govern: Dels 6 àmbits que el Departament defineix com a prioritaris jo em centraré 

en impulsar una educació competencial que doni respostes a les futures necessitats formatives, en 

potenciar un sistema educatiu i de qualitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats i, per tant, en 

promoure un sistema educatiu inclusiu i d’atenció a la diversitat.  

 

A través de la graella també concreto les estratègies per aconseguir els 3 grans objectius que 

proposo assolir, defineixo uns objectius operatius més concrets, unes actuacions, una 

temporització, anomeno els responsables de cada una d’elles i defineixo també uns indicadors 

d’avaluació.  

 

No voldria desenvolupar-ho, no obstant, sense abans fer referència al moment històric i de país que 

estem vivint en l’actualitat. Em veig amb la necessitat d’expressar que 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. 
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Im
p

lic
ac

ió
 e

n
 e

l P
EC

 i 
es

tr
u

ct
u

ra
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an
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za
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va

 
 

Objectiu  
Estratègic 1 

 

 
 

Consolidar la línia d’escola  
a partir de la concreció de criteris de l’àmbit pedagògic i d’organització del centre  

 
 
Indicadors 
 

 
Consultar-los en l’apartat 5 (p.29) 

Estratègies 
 

1. Adaptació del Projecte Educatiu de Centre (PEC) a la normativa vigent 

2. Elaboració de nous apartats de les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) 

3. Dinamització de tots els canals de comunicació de l’escola 

 

 
Objectiu 
específic 

 

 
1.1. Adaptar el  Projecte Educatiu de Centre (PEC) a la normativa vigent i continuar el procés de reflexió 

conjunta entre el claustre sobre aspectes pedagògics 
 

Actuacions Responsables Temporització 
 

Instruments i 
indicador (I) 

1.1.1. Lectura del PEC actual de centre i de les directrius normatives en 
relació al PEC 

Equip Directiu  
X 
 

 
 
 

 
 

 
 

Acta de les 
sessions de 
treball 

1.1.2. Recopilació de tots els acords de cicle referents a l’àmbit pedagògic 
organitzats en temàtiques establertes pel consell de direcció per analitzar el 
grau de coherència interna de centre 

Coordinadores de cicle 
Consell de direcció i 

claustre 

 
X 

 
 

  Recull dels acords 
de centre 

1.1.3. Establiment de prioritats en  les que cal treballar pedagògicament des 
de tots els cicles 

Equip Directiu i 
Consell de direcció 

X X X X Programació 
general anual 

1.1.4. Organització de cicles conjunts per a tractar aspectes claus pedagògics Consell de direcció X X X X Calendari de 
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(Ed. Infantil i Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Superior) reunions 
d’exclusiva 

 1.1.6. Actualització del PEC en Claustre i Consell Escolar i fer-ne difusió al 
web del centre 

             Claustre 
Consell escolar 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Actes d’aprovació 
del PEC 

  

  
Objectiu 
específic 

 

 
1.2. Elaborar nous apartats del document de normes d’organització i funcionament del centre educatiu (NOFC) i 

fer-ne el seguiment  
 

 Actuacions Responsables Temporització 
 

Instruments i 
Indicadors (I) 

 1.2.1. Revisió de la normativa de referència en relació a les NOFC  
(LEC, art. 98.1; LOE, art. 124) 

Equip directiu i  
Consell de direcció 

  
X 

  Acta de les 
sessions de 
treball 

 1.2.2. Seguiment i actualització dels apartats de les NOFC que tenim 
desenvolupats: 
 
- Estructura organitzativa de govern i de coordinació 
- Concrecions sobre la participació en el centre 
- L’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes 
de mediació 
 

 
 
 

Comissions mixtes 

  
 
 

X 

   
 
Recull de 
propostes de 
millora i 
concreció de les 
mateixes 

 1.2.3.  Aportacions de l’alumnat en relació als seus drets i deures, a la 
convivència escolar i les seves formes de participació en la comunitat 
educativa realitzades en sessions d’aula amb els tutors 

 
Alumnat de l’escola  

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Recull de les 
aportacions dels 
alumnes 

 1.2.4. Elaboració dels continguts de les NOFC que ens manquen: 
 
- Concreció de les previsions del PEC 
- Rendiment de comptes al Consell Escolar en relació a la gestió del PEC 
- Mecanismes que han d’afavorir i facilitar el treball en equip del personal del 

 
Comissió pedagògica 

   
X 

  
Elaboració del 
document 
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centre 
 

 1.2.5. Informació del nou document a la comunitat educativa i aprovació de 
l’actualització de les NOFC 
 

ED, Claustre i Consell 
Escolar/Gestora 

  X  Aprovació del 
document 
recollida en l’acta 
del Consell 
Escolar i Gestora 

 
Objectiu 
específic 

 

 
1.3. Dinamitzar tots els canals de comunicació de l’escola 
 

Actuacions Responsables Temporització 
 

Instruments i 
indicadors (I) 

1.3.1. Difusió i publicació dels dies de reunió de les comissions a través del 
Xiulet i el plafó de les comissions. Difusió dels membres que formen 
part de cada comissió mitjançant una fotografia publicada al plafó 
d’entrada de l’escola. 

 
Comissió Gestora i 
totes Comissions  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Seguiment del 
grau 
d’actualització del 
plafó de 
comissions 

1.3.2. Dinamització de les comissions i difusió dels seus objectius i 
funcionament (fer-ne un plafó informatiu a la saleta de les comissions, 
difusió a la web, donar-los un espai dins la revista trimestral La Via... ) 

 
Comissió Gestora 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Actes de les 
reunions 

1.3.3. Consolidació del Xiulet digital adreçat a les famílies interessades que 
tinguin accés fàcil i ràpid al correu electrònic. 

 

 
Equip Directiu 

 
X 

   Grau de 
satisfacció de les 
famílies 

1.3.4. Millores en la pàgina web de l’escola per tal que estigui actualitzada i 
sigui molt més atractiva i entenedora (facilitar l’accés als blocs dels 
alumnes, crear nous enllaços sobre Comunitats d’Aprenentatge, links 
d’interès o articles d’educació d’actualitat...) 

 
Equip Directiu. 

Comissió TIC TAC 

  
 

X 

  Grau de 
satisfacció dels 
membres de la 
comunitat 

1.3.5. Difusió del projecte d’escola a través de l’app El Calderí a través de les 
xarxes socials i de publicació d’articles pedagògics en els mitjans locals 

Equip Directiu. 
Comissió TIC TAC 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Grau de 
satisfacció dels 
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(Setmanari Montbui, El Calderí...) en coordinació amb la resta 
d’escoles del poble 

membres de la 
comunitat 

 

 

 

O
p

ci
o

n
s 

m
et

o
d

o
lò

gi
q

u
e

s 

 
Objectiu  

Estratègic 2 
 

 
 

Millorar els resultats educatius tot oferint un treball competencial  
per a tot l’alumnat i una educació integral 

 
Indicadors 
 

 
Consultar-los en l’apartat 5 (p.29) 

Estratègies 
 

1. Millorar les competències dels alumnes 

2. Consideració de la competència lingüística i comunicativa com a eix vertebrador de l’aprenentatge 

3. Establiment de mesures organitzatives que repercuteixin en l’atenció a la diversitat 

4. Ús de les TAC en les activitats d’aula 

5. Aprofitament dels recursos de l’entorn 

6. Definició de la cultura avaluativa del centre* 

 
Objectiu 
específic 

 

 
2.1. Treballar les competències bàsiques de l’alumnat a través d’una metodologia diversificada i un enfocament 
globalitzador, seguint les indicacions del nou currículum d’EP i l’ordre d’avaluació ORDRE ENS/164/2016 

 
Actuacions Responsables Temporització 

 
Indicadors 

2.1.1. Programació d’estratègies metodològiques diverses per millorar Claustre X X X X  
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l’autonomia, la iniciativa i emprenedoria de l’alumnat en totes les 
matèries (p.ex: tutoria entre iguals, treball per projectes, treball per 
parelles, treball cooperatiu, tallers, ambients...) 

 
Programació 
General Anual i 
Memòria de fi de 
curs. Acords de 
cicles. 

2.1.2. Programació d’activitats d’aula que posin èmfasi en l’adquisició de 
competències lingüístiques i matemàtiques, donant visibilitat al 
raonament i la creativitat dels alumnes (p.ex: cicle de conferències, 
aprenentatge basat en problemes, elaboració d’un objecte o muntatge, 
l’hort escolar, els projectes de treball, treball amb notícies d’actualitat, 
elaborar diaris d’aules...) 

 
Tutors de cada nivell i 

ED 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2.1.3. Formació i acords en claustre sobre la competència d’autonomia, 
iniciativa personal i emprenedoria  

ED, Claustre i 
assessorament amb 

universitats (ICE UAB) 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

Acords de 
claustre 

 2.1.4. Acompanyament dels mestres en la programació de les sessions de 
grups interactius i en les seves primeres pràctiques  

 
Equip directiu 

 
X 

 
X 

 
X 
 

 
X 

 
Avaluació de les 
sessions de grups 
interactius 

 2.1.5. Observacions sistemàtiques als mestres en la seva pràctica a l’aula 
per ajudar a reflexionar sobre la pròpia praxis docent i ajudar a millorar-
la, si és necessari. Fer dinàmiques d’observacions entre iguals entre tots 
els membres del claustre.  

 
ED  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Grau de 
satisfacció del 
claustre i grau 
d’aplicació dels 
canvis proposats 

  
Escolto i oblido, veig i crec, faig i comprenc (Confucio) 

 

  
Objectiu 
específic 

 

 
2.2. Considerar la competència lingüística i comunicativa com a eix vertebrador de l’aprenentatge dels alumnes  

 Actuacions Responsables Temporització Indicadors 
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 2.2.1. Actualització dels acords de la formació del PIL per part del claustre 
de mestres. 

Claustre X    Programació 
General Anual 

 2.2.2. Actualització de la programació del temps diari per a la lectura 
sistemàtica al llarg de tota l’escolaritat. 

Tutors i  
coordinadors de cicle 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Temps de 
dedicació a la 
lectura 

  
2.2.3.Seqüenciació d’activitats que desenvolupin les habilitats 
lingüístiques a tots els nivells de l’escola (tertúlies dialògiques...) 

 
Cicles pedagògics 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Nombre 
d’activitats 
dedicades al seu 
desenvolupament 

 2.2.4. Manteniment de les activitats d’escola que són considerades bones 
pràctiques: apadrinament lector entre alumnes de 4t i 1r de Primària, 
obra de teatre i concurs literari per St. Jordi, sessions de  grups 
interactius de llengua, parelles lingüístiques... 

 
Tutors i  

coordinadors de cicle 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Programacions 
d’aula 

  
2.2.5. Potenciació d’activitats a la biblioteca escolar dins i fora l’horari 
lectiu i a la biblioteca municipal i d’altres que afavoreixin el treball de la 
competència lingüística (intercanvi de llibres per St Jordi...) 

 
Tutors, 

coordinadors de cicle i 
Comissió de Biblioteca 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Nombre 
d’activitats 
realitzades i 
enquesta de 
satisfacció  

 
Objectiu 
específic 

 

 
2.3. Augmentar l’ús de les TAC en activitats significatives i funcionals d’aula per obtenir una millora en les 
competències digitals i el tractament de la informació 

Actuacions Responsables Temporització 
 

Indicadors 

2.3.1. Programació d’activitats significatives i funcionals referents a l’ús 
de les noves tecnologies en tots els nivells de l’escola. 

Cicles i  
Consell de Direcció 

  
X 

  Elaboració 
del 
document 

2.3.2. Establiment de primers contactes  amb altres escoles de Catalunya 
o altres indrets per a proposar activitats virtuals conjuntes per a 

Cicles i 
Consell de Direcció 

  
X 

  Nombre 
d’activitats 
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l’alumnat. conjuntes 
entre escoles 

2.3.3. Projecció de mostres del treball realitzat amb les noves tecnologies 
a altres grups d’alumnes o a les famílies dels propis alumnes de Cicle 
Mitjà i Cicle Superior 

 
    Tutores  

        de cada nivell 

  
X 

 
X 

 
X 

Grau de 
satisfacció de 
les famílies i 
l’alumnat 

 
Objectiu 
específic 

 

 
2.4. Aprofitar els recursos de l’entorn proper i del món per a proposar activitats engrescadores, significatives i 
funcionals per a l’alumnat 

Actuacions Responsables Temporització 
 

Indicadors 

2.4.1. Participació en els projectes municipals els quals compten amb la 
implicació de tots els centres educatius del poble 

Comissió municipal 
d’Activitats i 
Programes (regidoria 
d’ensenyament) i caps 
d’estudi i tutores  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Valoració de les 
activitats i grau 
de participació 
aconseguit 

2.4.2. Implicació dels alumnes en el seguiment del projecte Escola Verda a 
través de diferents activitats (reciclatge, hort escolar...) 

Tutores dels grups 
classe 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Enquesta sobre el 
seguiment de les 
actuacions del 
projecte 

2.4.3. Implicació de les famílies en algunes activitats d’aula tal i com recull el 
projecte de Comunitat d’Aprenentatge 

Equip directiu i 
Comissió Gestora 
(que fan difusió dels 
canals per participar) 
i tutores dels grups 
classe (que motiven 
les famílies de l’aula) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Qüestionari de 
satisfacció per a 
les famílies 

2.4.4. Demanda d’estudiants d’ESO i Batxillerat de l’IES Manolo Hugué, 
l’institut Pic del Vent o l’Escola Pia per tal que puguin ser voluntaris de 

 
ED 

X   X    X   X Nombre 
d’estudiants 
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l’escola i participar en activitats d’aula (p.ex: servei comunitari, grups 
interactius...) 

voluntaris que 
vénen a l’escola 

2.4.5. Realització de sortides trimestrals a l’entorn proper per a realitzar 
aprenentatges vivencials a tots els nivells (ex:  mercat setmanal, riera de 
Caldes, les hortes, la Plaça de la Font del Lleó, museu Thermàlia, biblioteca 
municipal, Residència Sta. Susanna, Depuradora...) 
 

 
Tutores dels grups 
classe  
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Nombre de 
sortides 
realitzades a 
l’entorn proper 

2.4.6. Difusió i mostra dels  treballs i projectes realitzats a les aules a llocs 
significatius del poble que encaixin amb la temàtica treballada (ex: cos humà 
al CAP de Caldes, treball del poble de 3r a l’Ajuntament...) 
 

 

 
Consell de direcció i 
tutores 

   
X 

 
X 

 
Nombre de 
mostres 
realitzades 

       

 
Objectiu 
específic 

 

 
2.5. Redefinir la cultura avaluativa del centre per aconseguir una millora educativa i de qualitat 
 

Actuacions Responsables Temporització 
 

Instruments i 
indicadors (I) 

2.5.1. Definició dels indicadors de progrés establerts al PEC; així com les 
pautes i instruments per a la pròpia avaluació. 

 
Consell de direcció 

X X X X Document 
elaborat 

2.5.2. Diversificació de les formes d’avaluació de l’alumnat (p.ex: Portfoli en 
els alumnes d’Educació Primària, treball individual, treball cooperatiu, 
autoavaluació del propi alumne “què he après?”, “què sabem?”, diari 
d’aula, exàmens, debats, experiments, observacions, rúbriques, bases 
d’orientació..) 

 
Coordinadores de cicle 

i Tutors  

  
X 

 
X 

 
X 

 
Acords de cicle 

2.5.3. Reflexió sobre els resultats de les proves internes i externes de centre, 
així com l’Àvac, indicadors i altres elements que ens pugui facilitar la 
inspecció educativa. Establiment de línies prioritàries i acords. 

 
Claustre  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Actes de claustre i 
acords de millora 

2.5.4. Programació de cicles pedagògics per assegurar una avaluació       
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sumativa dels processos d’aprenentatge de l’alumnat i valorar la 
coherència del treball competencial. 

ED i Consell de 
direcció 

X X X X Programació 
General Anual 

2.5.5. Acompanyament de la docència entesa com a proposta de millora 
derivada de l’avaluació del centre. 

 
ED i Consell de 

direcció 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Recollida dels 
canvis en la praxis 
elaborant 
documents de 
centre 

2.5.6. Avaluació de l’exercici de la funció directiva.   
Inspecció educativa 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

(I) Resultats de 
centre i grau 
d’aplicació del 
PdD 

 

 

 

 

C
o

h
es

ió
 s

o
ci

al
 i 

im
p
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ió
 d

e 
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 c
o

m
u

n
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Objectiu  

Estratègic 3 
 

 
 

Vetllar per la cohesió social de tots els agents educatius de l’escola 

 
Indicadors 
 

 
Consultar-los en l’apartat 5 (p.29) 

Estratègies 
 

1. Acollida de mestres i personal d’escola, de noves famílies i alumnat 

2. Pràctica inclusiva del centre 

3. Implicació de famílies i voluntaris 
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Objectiu 
específic 

 

 
3.1. Actualitzar el protocol d’acollida de mestres, personal de l’escola, d’alumnes i famílies 

Actuacions Responsables Temporització 
 

Indicadors 

3.1.1. Actualització del protocol d’acollida d’alumnes i realització 
d’activitats d’escola per incrementar la partida de quota social. 

Equip directiu, 
coordinadora LIC i 

assessor LIC de la zona 

  
X 

 
X 

 Document 
elaborat i 
seguiment de les 
actuacions 3.1.2. Elaboració del protocol d’acollida dels voluntaris i de les famílies 

noves al centre 
Equip directiu i 

Comissió Gestora 
 X X X 

 3.1.3. Millores en la comunicació entre els membres de claustre i de la 
Comissió Gestora  

 
ED, claustre  i 

Comissió Gestora 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Grau d’implicació 
del professorat 

 3.1.4. Actualització del document de referència “Manual de 
supervivència del professorat 

 
 

Consell de direcció 

 
 

X 
 

    
Nou document 
elaborat 

 3.1.5. Millorar la coordinació entre el servei de menjador i el claustre de 
mestres 

 
ED i coordinadora de 

menjador 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Nombre de 
trobades i acords 
presos 

 Objectiu 
específic 

 

 
3.2. Millorar les estratègies d’atenció a la diversitat des del concepte de la inclusió a tots els membres de la comunitat 

 Actuacions Responsables Temporització 
 

Indicadors 

 3.2.1. Realització d’activitats de claustre per afavorir la cohesió del grup 
(dinàmiques de grup, compartir lectures i articles, visualització de 
vídeos, organització de celebracions...) 
 

 
ED, Consell de 

direcció i 
Comissió Suro 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Grau de cohesió 
de l’equip a 
través d’una 

enquesta 
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 3.2.2. Establiment de grups heterogenis, desdoblaments, reforços... 
adequats a les necessitats de cada grup classe 
 

ED, Consell de 
direcció i mestra EE 

X X X X Criteris inclusius 
per a fer els grups 

 3.2.3. Execució del calendari de reunions dels equips docents Cap d’estudis X X X X  
Programació 

General Anual 
 3.2.4. Coordinació entre la CAD, les mestres d’EE i les tutores  CAD, EE i tutores  X X X X 

 3.2.5. Coordinació entre la mestra que fa el SEP i les tutores dels 
alumnes que assisteixin a aquest suport escolar individualitzat 

Mestra del SEP i 
Tutores 

X X X X 

 3.2.6. Programació i aplicació de noves estratègies d’acció tutorial: 
Tutories individualitzades, activitats d’equilibri físic i emocional 
dels alumnes des d’una mirada sistèmica, activitats de reflexió 
individual i compartida davant d’un comportament conflictiu i 
activitats de dinàmica i de cohesió de grups classe. 

 
Tutores i 
coordinadores de 
cicle 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Grau de 
satisfacció de 

mestres i alumnes 
vers l’acció 

tutorial 

     

 Objectiu 
específic 

 

 

3.3.Millorar la implicació de famílies i voluntaris en el projecte d’escola 

 Actuacions Responsables Temporització 
 

Indicadors 

 3.2.7. Prioritzar les necessitats d’escola relacionades amb les comissions 
per redefinir les seves funcions i optimitzar el calendari de 
reunions 

 
ED Comissió Gestora i 
comissions mixtes 

 
X 

  
  X 

 Augment del 
número de 
famílies 
implicades 

 3.2.8. Oferir formació i xerrades i tertúlies adreçades a famílies i mestres 
sobre el projecte de Comunitat d’Aprenentatge, els plantejaments 
de la pedagogia sistèmica i la competència d’autonomia, iniciativa 
personal i emprenedoria.  

 
ED i comissions 
mixtes 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Nombre d’actes o 
formacions  

 3.2.9. Compromís escrit a través de la Carta de Compromís educatiu i el 
Protocol del Voluntariat i participació en les activitats d’aula. 

Famílies dels alumnes i 
voluntaris 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Documents i 
activitats d’aula 

 3.2.10. Elaboració d’articles que expliquin i difonguin la col·laboració de 
les famílies a la Via trimestral 

Comissions mixtes de 
treball 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Nombre d’articles 
elaborats 
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Millora contínua mentre fem camí 

 

5.Indicadors d’avaluació 

Exposo els indicadors més significatius que serviran per valorar el grau d’acompliment dels 
objectius plantejats: 

Objectius 
Estratègics 

Indicadors d’avaluació 

A
co

rd
ar

 c
ri

te
ri

s 
p

e
d

ag
ò

gi
cs

 i 

d
’o

rg
an

it
za

ci
ó

 p
er

 a
co

n
se

gu
ir

 

co
n

so
lid

ar
 lí

n
ia

 e
sc

o
la

 

 

 
- Elaboració, aprovació i difusió del PEC i les NOFC 
- Actualització del plafó de les comissions 
- Grau de satisfacció sobre la utilització dels canals i instruments de 

comunicació entre el centre i les famílies 
 

 

M
ill

o
ra

r 
el

s 
re

su
lt

at
s 

ed
u

ca
ti

u
s 

to
t 

o
fe

ri
n

t 
u

n
 t
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b

al
l 

co
m

p
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en
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al
 i 

u
n

a 
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u
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ci
ó

 in
te

gr
al

 d
e 

l’a
lu

m
n

at
 

 

 
- Establiment de criteris metodològics consensuats en relació a l’avaluació 

i al treball competencial. 

- Millora de la taxa d’alumnes que assoleixen les àrees instrumentals en 

finalitzar el primer, el segon i el tercer cicle d’Educació Primària  

- Augmentar 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.  

 

M
ill

o
ra

r 
la

 c
o

h
e

si
ó

 s
o

ci
al

 d
e 

to
ts

 e
ls

 

ag
en

ts
 

ed
u

ca
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u
s 

to
t 
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p
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n

t 
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p
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 d
e 

fa
m
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e

s 
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o
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n
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s 

 
- 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...) 
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5.1.Retiment de comptes del centre  

Tal com estableix el marc normatiu (D_dir, 24.2.) el projecte de direcció es concretarà cada 

curs mitjançant les programacions generals anuals, que han de permetre assolir els objectius 

formulats en el projecte. Per tant, l’aplicació d’aquest projecte de direcció es concretarà i 

s’ajustarà abans del començament de cada curs escolar. A més, a final de cadascun dels cursos, 

es rendirà comptes dels resultats de la seva aplicació al Claustre i al Consell Escolar. L’avaluació 

de l’exercici de la funció directiva correspondrà al grau d’acompliment d’aquest projecte i 

l’administració educativa en farà la valoració pertinent. 7 

 

Repensar per progressar 

6.Propostes de revisió i modificació del PEC  

En aquest projecte de direcció proposo la revisió i modificació del PEC. Entenent que aquest és 

el document de màxima expressió de l’autonomia i l’element vertebrador de la seva activitat, 

vull ressaltar el fet que la reflexió i els acords que duem a terme amb el claustre i la comunitat 

escolar seran els que ens permetran orientar l’activitat docent vers l’assoliment de les 

competències bàsiques per tal que els alumnes tinguin el màxim aprofitament educatiu. És a 

dir, la clau per aconseguir una millora dels resultats educatius i una millor cohesió social, han 

d’estar forçosament en la voluntat escrita d’aquest document, elaborat entre els diferents 

agents de l’escola, de manera col·laborativa. 

 

 

 

                                                           
7
 Consultar Annex 7: Idees clau sobre l’avaluació i el retiment de comptes 
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Proposta d’equip directiu 

El cert és que estic ocupant el càrrec de directora de l’escola El Calderí des del 10 de gener de 

2017 fruit de la jubilació de l’anterior directora, Rosa Montiel, la qual va ser l’ànima d’aquesta 

escola des dels inicis. Amb ella vaig compartir 10 anys de creixement del projecte i vam anar 

donant forma a l’escola conjuntament amb tots els mestres, alumnes i famílies que van anar 

formant part del centre educatiu.   

Vull remarcar que d’ara en endavant, i si aquest projecte de direcció és aprovat, vull tenir com 

a membres de l’equip directiu dues companyes optimistes, engrescades i il·lusionades amb el 

projecte d’escola; dues persones capaces de saber escoltar, de donar confiança, amb capacitat 

de dir les coses de manera constructiva, amb respecte, amb voluntat de millora; dues 

companyes que apostin clarament per la reflexió metodològica i els processos d’aula i que 

vulguin seguir creixent professionalment des de la mirada sistèmica, amb noves 

responsabilitats. És per això, que havent treballat ja amb elles aquest primer any de direcció 

provisional, vull seguir encomanant aquesta responsabilitat a la M.Luz Escútia i a la Montse 

Giralt, persones de màxima confiança i professionalitat per a mi. Em sento il·lusionada i amb 

ganes de continuar treballant i cuidant aquesta escola, contribuint a l’acompanyament, al 

creixement i a l’educació de tots els seus alumnes.  

 

 

 

 

 



MARTA MAS TARRADAS 
PROJECTE DE DIRECCIÓ 2018/2022                   ESCOLA EL CALDERÍ  
 

31 
 

 

Annexos 
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Annex 1: Anàlisi del PEC 
 

L’Escola El Calderí és un centre de nova creació ubicat a Caldes de Montbui que va 

entrar en funcionament el setembre de 2006. El seu projecte educatiu va ser aprovat el 

31 de març de 2008 i des de la seva creació no s’ha revisat més.  

 

Mostro a continuació una breu anàlisi d’aquest document la qual ens permetrà adonar-

nos de si el seu desenvolupament segueix el contingut que marca la llei (Títol VII i IX 

(capítol I) de la LEC i del Capítol I i II del Decret d'autonomia) 

 

 

L’escola pública catalana es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa amb la 

pluralitat i aquest caràcter propi queda reflectit en el projecte educatiu de l’escola 

El Calderí, a excepció de la laïcitat, de la qual no se’n fa cap referència. 

 

Pel que fa als trets d’identitat del centre, s’explicita clarament en el document 

que l’escola opta per: 

 

- Oferir una educació integral de l’alumnat 

- Fomentar l’autonomia personal per tal que els alumnes desenvolupin les seves 

potencialitats i capacitats 

- Propiciar l’arrelament al país 

- Desvetllar el gust per la creativitat 

- Aconseguir una qualitat educativa (terme molt general) 

- Estimular la participació de tota la comunitat educativa 

- Potenciar les relacions i el diàleg amb l’entorn 

- Vetllar per la conservació del medi ambient i ser-ne sensibles 

 

És important destacar que l’escola s’emmarca dins el projecte de Comunitats 

d’Aprenentatge ja que això evidencia l’aposta per un projecte de transformació social, 

educativa i cultural del centre i el seu entorn. 

 

Considero oportú ressaltar que en aquest apartat de trets d’identitat, el document fa 

referència als Drets dels Infants i als Quatre Pilars de l’Educació (Informe a la Unesco 

de la Comissió Internacional sobre l’Educació pel s.XXI, presidida per Jacques Delors). 

Penso que aquestes dues cites són importants perquè mostren la concepció real que 

té el centre sobre l’educació: entendre l’aprenentatge des d’una vessant global, fet que 

manté una estreta relació amb l’aprenentatge per competències que s’està impulsant 

des de fa uns anys. 

 

Si ens centrem en el plantejament institucional del PEC, queda recollit en la 

seva introducció la seva missió, la raó per la qual l’escola existeix (creació de l’escola 

fruit de la mancança de places escolars al municipi i constitució com a Comunitat 

d’Aprenentatge, fet que ens mostra la voluntat d’aconseguir una igualtat d’oportunitats i 

de resultats per a tots els alumnes mitjançant el diàleg i la participació de tota la 
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comunitat.). En el seu desenvolupament, el PEC recull el què l’escola vol ser en un 

futur, és a dir, la visió (ser una escola que superi el fracàs escolar tot fomentant la 

solidaritat i la convivència). També es recullen els valors i principis de l’escola. 

Pel que fa a la diagnosi, el PEC defineix clarament (en l’apartat d’organització i 

participació) els canals de col·laboració i relació entre tots els sectors de la comunitat 

educativa així com la relació amb l’entorn social: 

 

- L’escola està organitzada en diferents Comissions mixtes de treball entre 

famílies i mestres 

- Cada una de les comissions nombra un representant i tots els representants es 

reuneixen mensualment en la Comissió Gestora (que gestiona i coordina les 

actuacions de totes les comissions) 

- L’escola celebra dos Plenaris anuals (on hi estan convocats tots els membres 

de la comunitat educativa) 

 

L’escola vol potenciar i dinamitzar la implicació de tots els membres de la comunitat 

educativa així com altres adults i voluntaris que col·laborin amb el projecte d’escola. 

 

Tot i així, crec que els criteris que defineixen l’estructura 

organitzativa no estan definits com a tals. 

 

D’altra banda, és en la introducció del document on es fa una breu referència a les 

característiques socials de la majoria d’alumnes al centre. El que no està recollit al 

PEC són les necessitats educatives de l’alumnat; motiu pel qual crec que caldria 

revisar i actualitzar el document. 

 

El que crec que és molt important és veure que cada un dels objectius del PEC 

(que, de fet, no estan definits clarament, sinó que es donen a entendre a partir de 

l’apartat de Trets d’Identitat) no està desenvolupat. És a dir, hi ha una declaració 

d’intencions sobre com es volen aconseguir els objectius a partir de la metodologia 

definida i actuacions concretes; però no s’especifiquen les estratègies concretes per a 

assolir cadascun dels objectius, ni tampoc s’expliciten els seus indicadors de progrés.  

 

Considero que aquesta és una mancança important del document. Sense els 

indicadors de progrés referits al context, als recursos, als processos i als 

resultats serà difícil fer una bona avaluació del centre i mesurar el grau d’assoliment 

dels objectius marcats. El document sí que parla de què, com i quan avaluar, però no 

en concreta cap de les activitats que proposa, no defineix els responsables, els 

recursos, els indicadors... 

 

Amb totes aquestes mancances, és evident que el document tampoc presenta un 

sistema d’autoavaluació sistemàtic ni de retiment de comptes al Consell 

Escolar. El PEC sí que explicita la voluntat de ser un projecte viu, dinàmic i participatiu 

però no concreta cap detall sobre com s’han de dur a terme els mecanismes 

d’autoavaluació. 
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El document neix de la proposta de l’equip directiu i els suggeriments fets del claustre i 

famílies de l’escola, de manera que la participació de la comunitat 

educativa sí que queda recollida en aquest document marc del centre. 

 

D’altra banda, la referència al Projecte Lingüístic no existeix. En el moment 

d’elaboració del PEC aquest no existia, però en l’actualitat sí que està definit. Caldria, 

doncs, fer-hi una clara referència ja que hauria de formar-hi part.  

 

Pel que fa als criteris d’organització pedagògica, aquests no estan definits 

com a tals. El PEC només defineix una metodologia, la qual és coherent amb els 

objectius i està orientada a assegurar l’equitat i la inclusió (tot i que els procediments 

concrets d’inclusió educativa no estan definits) El document deixa clar que l’escola 

opta per a les agrupacions heterogènies d’alumnes, explicita que s’agruparà l’alumnat 

en funció de les seves necessitats i l’activitat a realitzar i que es duran a terme, en 

definitiva, diferents agrupacions. Com a Comunitat d’Aprenentatge el centre vol 

aconseguir el màxim resultat per a cada alumne, de manera que els criteris s’orienten 

a aconseguir l’excel·lència educativa. 

 

Tot i algunes accions concretes que estan definides, el PEC no defineix els 

procediments d’inclusió educativa, no explicita els valors i objectius que regeixen 

l’aprenentatge de la convivència ni els de la coeducació. 

 

En el seu conjunt, però, el document sí que orienta els seus criteris a millorar els 

resultats educatius i atendre la diversitat. El que deixa de banda, en canvi, són els 

criteris orientats a prevenir l’abandonament primerenc. 

 

D’altra banda, el PEC no estableix cap prioritat educativa. Totes les actuacions 

definides estan marcades sense cap ordre i no es estan temporalitzades. Els 

plantejaments educatius no concreten els responsables de dur a terme les accions ni 

els seus destinataris; sinó que només són anomenats de manera general; com una 

mena de declaració d’intencions gens concretada. 

 

 

Conclusió 
 

Seria convenient reestructurar el document seguint el contingut que la normativa ens 

marca ja que el PEC actual no s’hi ajusta del tot: 

 

- El PEC hauria de definir en primer lloc les necessitats educatives de l’alumnat, 

concretar uns objectius referits a l’assoliment de les competències bàsiques i al màxim 

aprofitament educatiu i desenvolupar-los en estratègies i actuacions.  

 

- És necessari que el document defineixi correctament els criteris d’organització 

pedagògica que regeixen i orienten l’activitat professional de tot el personal del 

centre (ja que només estan recollits en un apartat de metodologia i no estan ben 

definits) 
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- Caldria que el PEC establís uns indicadors de progrés: 

 

- Indicadors de context: variables internes i externes que permeten la 

interpretació i correlació dels altres indicadors en el procés d’avaluació del 

centre 

- Indicadors de recursos: mesuren l’eficiència en l’ús i la gestió dels recursos del 

centre 

- Indicadors de processos: mesuren l’eficàcia i l’eficiència dels processos de 

centre en relació als resultats 

- Indicadors de resultats: mesuren el grau d’assoliment dels objectius del centre i 

el comparen amb l’estàndard 

 

 

- El PEC s’ha de millorar també en relació a la concreció i desenvolupament dels 

currículums. Caldria definir les concrecions curriculars per assolir les Cb i les 

específiques per aconseguir l’excel·lència en un context d’equitat i incorporar uns 

objectius clars en relació a, per exemple: 

 

- la distribució d’àrees i matèries per cicles i cursos 

- l’ús del temps, dels espais i dels recursos didàctics 

- l’agrupament alumnat 

- l’assignació de tasques professorat 

- la formació del professorat 

 

- Seria convenient que el PEC introduís altres aspectes dels quals ara no en fa cap 

referència: Acció tutorial (objectius, organització i actuacions), Projectes d’innovació, 

Pla d’Acollida, etc. 
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Annex 2: Anàlisi DAFO 
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ANÀLISI EXTERNA DEL CENTRE 
 

 
AMENACES 

 
OPORTUNITATS 

 

- Indefinició del tancament d’escola. Decisions i 

canvis polítics constants. 

- Incertesa del futur d’escola. 

- Davallada de natalitat. 

- Manca d’espai dins l’edifici compartit amb l’institut. 

- Conflicte d’interessos entre escola i institut. 

- Titularitat de l’edifici. 

- El creixement continuat de l’institut que redueix 

l’espai de l’escola. 

- Ser la última escola oberta a Caldes. 

- Falta d’edifici propi i de pressupost per a invertir en 

la construcció d’una part més de l’edifici. 

- Poc compromís i implicació de les persones. 

- La percepció dels calderins que consideren que 

l’escola concertada és la que té més bons resultats 

acadèmics. 

- L’opinió que té el Departament de l’escola. 

- La por i el recel de la resta d’escoles públiques que 

han mostrat fins aquest curs 16/17. 

 

 

 

 

 

 

- Ubicació de l’escola dins el mapa del territori de 

Caldes. 

- Demanda de les famílies: projecte acollidor i diferent. 

- Noves directius dels SSTT que sembla que valorin el 

projecte d’escola i apostin per la continuïtat del centre. 

- Moments de canvis polítics a nivell nacional que 

augmenten la pressió perquè es prioritzi l’educació 

pública. 

- Participació en l’elaboració del PEC. 

- Treball i millora del clima municipal educatiu. 

(Plataforma Som Escola Pública ) 

- Unió actual de les AMPA’s d’escoles públiques. 

- Reflexions col·lectives sobre noves metodologies i 

pedagogies. 

- Compartir projectes i activitats amb l’institut. 

- Possibilitat d’estar vinculats a les universitats per a dur 

a terme projectes de recerca i d’investigació. 

- “Fer pinya” amb la resta d’escoles per anar a la una en 

relació a la retallada de línies i en la defensa de 

l’educació de qualitat del poble. 

- Tenir a prop el pavelló d’esports, la Torre Marimon, els 

comerços, les hortes... Proximitat com a oportunitat. 

- El barri necessita d’espais i edificis escolars i culturals 

per continuar dignificant-lo. 

- Aprofitar la disponibilitat de les entitats de Caldes i 

sobretot del barri per engegar més projectes conjunts.  
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ANÀLISI INTERNA DEL CENTRE 
 

 
FORTALESES 

 
DEBILITATS 

 
Què es valora del centre? 

 

 
Què es pot millorar del centre? 

 
 

- El projecte de Comunitat d’Aprenentatge, que 

facilita la comunicació i proximitat amb les famílies. 

La comunicació és molt horitzontal i propera. 

- Equip directiu proper que genera confiança i amb 

cohesió personal. 

- Clima de confiança entre ED i famílies 

- La singularitat del projecte educatiu que suposa ser 

una Comunitat d’Aprenentatge 

- Promoció de la presa de decisions i espais de debat i 

responsabilitat dels alumnes d’EP 

- Ampli àmbit de participació de les famílies a la vida 

del centre 

- Grups interactius, comissions de treball, patis 

oberts... 

- Equipació de material informàtic 

- Capacitat d’adaptació envers possibles problemes.  

- Flexibilitat i empatia vers els altres. 

- Estabilitat de la plantilla actual. 

- Voluntat de transparència del centre. 

- Ambient familiar i proper. 

- Recolzament a iniciatives de famílies i d’espais 

(esmorzars de sisè, paradeta de llibres al pati...) 

- Estructura organitzativa: comissions, gestora... 

- Contacte diari amb les mestres. 

- Informació setmanal a través del fulletó informatiu 

El Xiulet. 

- Bona valoració de l’escola per part de la població de 

Caldes que es demostra a cada període de 

preinscripció. 

- La multiculturalitat del centre. 

- Professorat que es creu el projecte de Comunitat 

d’Aprenentatge 

- L’estabilitat del claustre, el “bon rotllo” i l’harmonia 

 

- Falta de definició del PEC (ex: projectes...) 

- Falta de formació d’alguns mestres. 

- Baix interès sobre l’actualitat social, econòmica, 

cultural. 

- Falta de “motors pedagògics” al centre. 

- Possibilitat que part del claustre no es cregui el 

projecte d’escola. 

- Acompanyament dels nous mestres a l’escola. 

- Famílies veteranes, cansades, decepcionades.  

- Falta d’implicació d’alguns docents. 

- Pèrdua d’energia i implicació actual de les famílies. 

- Canals de coordinació interna d’escola (difusió del 

treball de comissions)  

- Les comissions han de publicar dates de trobada i 

acords. Més transparència i obertura. 

- Falta de realització de grups interactius en algunes 

aules. Demanda de fer-los setmanalment si hi ha 

voluntaris. 

- Falta de recursos que poden tenir altres centres (sala 

d’actes més gran, pati amb més espais de joc...) 

- Pel projecte d’escola, l’AMPA hauria de ser només 

burocràtica. 

- Falta de debat de les famílies en relació a assumptes 

metodològics.  

- Sensació d’anar a darrera hora, a corre cuita. 

- Falta de constància per a tirar endavant els acords 

presos. 

- Cal millorar la planificació i el traspàs. L’establiment de 

prioritats i concreció. 

- El fet de no tenir llibres de text fa que a vegades fem 

excessives fotocòpies. Els projectes han de millorar. 

- Que l’especialista d’EAP només vingui un matí 

setmanal. 
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que hi ha entre ells. 

- Activitats vàries: l’esmorzar comunitari de fruita dels 

divendres, la celebració de totes les festes amb la 

implicació de les famílies, l’elaboració de La Via, 

grups lectors, ràdio Caldes... 

- La organització en comissions. Treball conjunt entre 

famílies i claustre. 

- Atenció individualitzada i respectuosa als alumnes. 

 

- Material de pati. 
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Annex 3: 

Organigrama 
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El Claustre és l’òrgan de participació de tots els mestres i es reuneix mensualment.  

L’Equip docent està format per tots els mestres que fan docència a cada grup classe i es 

reuneix trimestralment per avaluar els resultats i processos dels alumnes.  

El Consell de Direcció està format per l’equip directiu i les coordinadores de cicle i es reuneix 

setmanalment per programar els ordres del dia dels cicles, coordinar actuacions d’escola i 

resoldre incidències.  

Segons la normativa, el Consell Escolar és l’òrgan de participació de tota la comunitat escolar 

en el govern del centre, però com a Comunitat d’Aprenentatge també tenim altres òrgans de 

participació decisoris: 

- El Plenari és l’assemblea de tota la comunitat (mestres, famílies, voluntaris) que es 

realitza a inici i finals de curs i serveix per presentar les línies d’actuació de les 

comissions de treball, fer-ne una valoració i dur a debat grans temes d’interès per a 

tota la comunitat.  

- Les Comissions de treball estan formades per famílies i mestres. Cada una d’elles es 

marca uns objectius anuals i defineix les actuacions a realitzar durant el curs. La 

Comissió Gestora és la que està formada per representants de totes les comissions i 

l’equip directiu de l’escola. Es reuneix mensualment i la seva finalitat és la de coordinar 

les actuacions de totes les comissions i gestionar a grans trets el dia a dia a l’escola. 
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Annex 4: Article de referència 

“LA MISSIÓ DE L’ESCOLA JA NO ÉS ENSENYAR 

COSES. AIXÒ HO FA MILLOR LA TV O 

INTERNET” (Francesco Tonucci) 

desembre 10, 2009 per escola coromines  

 

No té cap sentit que a l’escola els alumnes hagin de memoritzar el nom de totes les províncies 
catalanes si amb una simple cerca de Google les podem trobar; als nostres fills els serà molt 
més útil aprendre a utilitzar tots els mitjans al seu abast per a la recerca d’informació, i a 
gestionar aquesta informació de manera críticia i eficient.  

Això ho té molt clar Francesco Tonucci, reconegut pedagog italià, que explica en aquesta 
entrevista quin ha de ser el nou paper de l’escola en la societat de la informació. Tonucci 
exposa els nous reptes de l’escola actual, tot plegat un canvi profund en el concepte d’escola 
tal i com s’ha entès des que tenim memoria: 

 “La misión de la escuela ya no es enseñar cosas. Eso lo hace mejor la TV o Internet.” 

La definición, llamada a suscitar una fuerte polémica, es del reconocido pedagogo 

italiano Francesco Tonucci. Pero si la escuela ya no tiene que enseñar, ¿cuál es su 

misión? “Debe ser el lugar donde los chicos aprendan a manejar y usar bien las nuevas 

tecnologías, donde se transmita un método de trabajo e investigación científica, se 

fomente el conocimiento crítico y se aprenda a cooperar y trabajar en equipo”, 

responde. 

http://escolacoromines.wordpress.com/author/escolacoromines/
http://es.wikipedia.org/wiki/Francesco_Tonucci
http://escolacoromines.files.wordpress.com/2009/12/tonucci.jpg
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Para Tonucci, de 68 años, nacido en Fano y radicado en Roma, el colegio no debe 

asumir un papel absorbente en la vida de los chicos. Por eso discrepa de los que 

defienden el doble turno escolar. 

“Necesitamos de los niños para salvar nuestros colegios”, explica Tonucci, licenciado 

en Pedagogía en Milán, investigador, dibujante y autor de Con ojos de niño, La ciudad 

de los niños y Cuando los niños dicen ¡Basta!, entre otros libros que han dejado huella 

en docentes y padres. Tonucci llegó a la Argentina por 15a. vez, invitado por el 

gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, a quien definió como “un lujo de gobernante”. 

Dialogó con LA NACION sobre lo que realmente importa a la hora de formar a los más 

chicos y dejó varias lecciones, que muchos maestros podrían anotar para poner en 

marcha a partir del próximo ciclo escolar. 

Propuso, en primer lugar, que los maestros aprendan a escuchar lo que dicen los niños; 

que se basen en el conocimiento que ellos traen de sus experiencias infantiles para 

empezar a dar clase. “No hay que considerar a los adultos como propietarios de la 

verdad que anuncian desde una tarima”, explicó. 

Recomendó que “las escuelas sean bellas, con jardines, huertas donde los chicos puedan 

jugar y pasear tranquilos; y no con patios enormes y juegos uniformes que no sugieren 

nada más que descarga explosiva para niños sobreexigidos”. 

Y que los maestros no llenen de contenidos a sus estudiantes, sino que escuchen lo que 

ellos ya saben, y que propongan métodos interesantes para discutir el conocimiento que 

ellos traen de sus casas, de Internet, de los documentales televisivos. “¡Que se acaben 

los deberes! Que la escuela sepa que no tiene el derecho de ocupar toda la vida de los 

niños. Que se les dé el tiempo para jugar. Y mucho”, es parte de su decálogo. 

De hablar pausado y de pensamiento agudo, Tonucci transmite la imagen de un padre, 

un abuelo, un educador que aprendió a ver la vida desde la perspectiva de los niños. Y 

recorre el mundo pidiendo a gritos a políticos y dirigentes que respeten la voz de los 

más pequeños. 

-¿Cómo concibe usted una buena escuela?  

-La escuela debe hacerse cargo de las bases culturales de los chicos. Antes de ponerse a 

enseñar contenidos, debería pensarse a sí misma como un lugar que ofrezca una 

propuesta rica: un espacio placentero donde se escuche música en los recreos, que esté 

inundado de arte; donde se les lean a los chicos durante quince minutos libros cultos 

para que tomen contacto con la emoción de la lectura. Los niños no son sacos vacíos 

que hay que “llenar” porque no saben nada. Los maestros deben valorar el 

conocimiento, la historia familiar que cada pequeño de seis años trae consigo. 

-¿Cómo se deberían transmitir los conocimientos?  

-En realidad, los conocimientos ya están en medio de nosotros: en los documentales, en 

Internet, en los libros. El colegio debe enseñar utilizando un método científico. No creo 

en la postura dogmática de la maestra que tiene el saber y que lo transmite desde una 



MARTA MAS TARRADAS 
PROJECTE DE DIRECCIÓ 2018/2022                   ESCOLA EL CALDERÍ  
 

44 
 

tarima o un pizarrón mientras los alumnos (los que no saben nada), anotan y escuchan 

mudos y aburridos. El niño aprende a callarse y se calla toda la vida. Pierde curiosidad y 

actitud crítica. 

-¿Qué recomienda?  

-Me imagino aulas sin pupitres, con mesas alrededor de las cuales se sientan todos: 

alumnos y docentes. Y donde todos juntos apoyan, en el centro, sus conocimientos, que 

son contradictorios, se hacen preguntas y avanzan en la búsqueda de la verdad. Que no 

es única ni inamovible. 

-¿Cuál es rol del maestro?  

-El de un facilitador, un adulto que escuche y proponga métodos y experiencias 

interesantes de aprendizaje. Generalmente los pequeños no están acostumbrados a 

compartir sus opiniones, a decir lo que no les gusta. Los docentes deberían tener una 

actitud de curiosidad frente a lo que los alumnos saben y quieren. Les pediría a los 

maestros que invitaran a los niños a llevar su mundo dentro del colegio, que les 

permitieran traer sus canicas, sus animalitos, todo lo que hace a su vida infantil. Y que 

juntos salieran a explorar el afuera. 

-Varias veces usted ha dicho que la escuela no se relaciona con la vida. ¿Por qué?  

-Porque propone conocimientos inútiles que nada tienen que ver con el mundo que 

rodea al niño. Y con razón éstos se aburren. Hoy no es necesario estudiar historia de los 

antepasados, sino la actual. Hay que pedirles a los alumnos que se conecten con su 

microhistoria familiar, la historia de su barrio. Que traigan el periódico al aula y se 

estudie sobre la base de cuestiones que tienen que ver con el aquí y ahora. Esto los 

ayudará a interesarse luego por culturas más lejanas y entrar en contacto con ellas. 

-¿Cómo se puede motivar a los alumnos frente a los atractivos avances de la 

tecnología: el chat, el teléfono celular, los juegos de la computadora, el iPod, la 

play station?  

-El colegio no debe competir con instrumentos mucho más ricos y capaces. No debe 

pensar que su papel es enseñar cosas. Esto lo hace mejor la TV o Internet. La escuela 

debe ser el lugar donde se aprenda a manejar y utilizar bien esta tecnología, donde se 

trasmita un método de trabajo e investigación científica, se fomente el conocimiento 

crítico y se aprenda a cooperar y trabajar en equipo. 

-¿Es positiva la doble escolaridad?  

- En Italia llamamos a este fenómeno “escuelas de tiempo pleno”. La pregunta que me 

surge es: ¿pleno de qué? Esta es la cuestión. La escuela está asumiendo un papel 

demasiado absorbente en la vida de los niños. No debe invadir todo su tiempo. La tarea 

escolar, por ejemplo, no tiene ningún valor pedagógico. No sirve ni para profundizar ni 

para recuperar conocimientos. Hay que darles tiempo a los niños. La Convención de los 

Derechos del Niño les reconoce a ellos dos derechos: a instruirse y a jugar. Deberíamos 

defender el derecho al juego hasta considerarlo un deber. 
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ANNEX 5: ESTRUCTURA DEL PLA DE GOVERN – XI legislatura  
1. Un país més just: un nou estat del benestar per a tothom  
 
1.1. Afers socials i protecció social  
1.1.1. Fomentar una societat cohesionada que dóna suport a les famílies.  

1.1.2. Vetllar per un rol actiu de les persones grans en la comunitat i promoure l’autonomia 
personal i la integració social de les persones amb discapacitat.  

1.1.3. Fer un país compromès amb la infància i l’adolescència.  

1.1.4. Construir un país que generi oportunitats per al jovent.  

1.1.5. Reforçar el Tercer Sector Social, fomentar el civisme i enfortir el model català del 
voluntariat.  

1.1.6. Impulsar un model de serveis socials capdavanter.  
 
1.2. Igualtat, migracions i ciutadania  
1.2.1. Dissenyar i gestionar de manera integral les polítiques de migracions així com l’acollida a 
les persones demandants de protecció internacional o refugi.  

1.2.2. Impulsar pràctiques per a la igualtat efectiva entre les persones i de respecte a totes les 
formes de diversitat.  

1.2.3. Garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i eradicar la violència masclista.  

1.2.4. Garantir l'exercici del dret a la llibertat religiosa i de consciència i fomentar la 
convivència entre les persones, amb les seves creences o no creences, i les comunitats 
religioses.  
 
1.3. Habitatge i subministraments bàsics  
1.3.1. Eradicar els desnonaments: cap família vulnerable sense habitatge.  

1.3.2. Ampliar el parc d’habitatge sota responsabilitat pública: més habitatge social per 
atendre les famílies vulnerables.  

1.3.3. Impulsar l'activitat del sector, i en especial la rehabilitació: la planificació i els programes 
de suport a la inversió com a instruments clau per crear ocupació.  

1.3.4. Garantir el servei dels subministraments bàsics a les persones vulnerables.  
 
1.4. Polítiques educatives  
1.4.1. Impulsar una educació competencial que doni respostes a les futures necessitats 
formatives.  

1.4.2. Potenciar un sistema educatiu i de qualitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats.  

1.4.3. Consolidar un model educatiu propi català basat en el plurilingüisme competencial i 
integrador amb el català com la llengua vehicular.  

1.4.4. Aprofundir en l’autonomia dels centres i en el seu treball en xarxa i donar suport als 
docents per a l’actualització i millora de la seva tasca.  

1.4.5. Promoure un sistema educatiu inclusiu i d’atenció a la diversitat.  

1.4.6. Desenvolupar i consolidar un model propi d’FP.  
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1.5. Salut  
1.5.1. Garantir un sistema de salut universal, públic i equitatiu.  

1.5.2. Potenciar un sistema transparent, participatiu i sostenible.  

1.5.3. Reforçar un sistema de qualitat assistencial basat en l’R+D+I.  

1.5.4. Impulsar les polítiques de prevenció i promoció de la salut.  
 
1.6. Cultura  
1.6.1. Garantir la conservació, l’estudi i la difusió del patrimoni cultural.  

1.6.2. Fomentar la creació, la producció, la difusió i la participació culturals.  

1.6.3. Impulsar la internacionalització de la cultura catalana.  

1.6.4. Promoure el coneixement i l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits, reforçar la 
cooperació amb els territoris de parla catalana i promoure el coneixement i l’ús de l’occità 
aranès i la llengua de signes catalana.  
 
1.7. Esports  
1.7.1. Promoure l’activitat física i l’esport com a base de la política esportiva de Catalunya.  

1.7.2. Garantir la presència de Catalunya al món en el camp esportiu.  
 

 
2. Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones  
 
2.1. Treball  
2.1.1. Promoure polítiques d’ocupació per un país amb més i millor feina.  

2.1.2. Establir un nou sistema de relacions laborals modern i adaptat a la realitat del país.  

2.1.3. Donar suport a les empreses d’inserció i integració laboral i consolidar el compromís 
social a les empreses i les institucions.  
 
2.2. Política fiscal i financera  
2.2.1. Augmentar els recursos dedicats a polítiques socials mitjançant la política fiscal en el 
marc d’unes finances públiques eficients i eficaces, i que tendeixin a l’equilibri estructural.  

2.2.2. Renegociar les condicions financeres i reclamar els incompliments de l’Estat per garantir 
l’autonomia financera de la Generalitat.  

2.2.3. Facilitar instruments financers que donin suport a l’economia productiva.  

2.2.4. Crear la hisenda pròpia de Catalunya sota els paràmetres de l’administració tributària 
del segle XXI.  

2.2.5. Perseguir el frau fiscal.  
 
2.3. Empresa i competitivitat  
2.3.1. Desenvolupar la competitivitat empresarial i l’estratègia industrial de Catalunya.  

2.3.2. Fomentar la innovació i la internacionalització empresarial.  

2.3.3. Impulsar la petita i mitjana empresa i l’emprenedoria.  

2.3.4. Promoure un model de comerç competitiu, sostenible i equilibrat.  

2.3.5. Garantir els drets de les persones consumidores i promoure la qualitat i seguretat dels 
productes i serveis del mercat.  

2.3.6. Esdevenir una destinació turística de qualitat i sostenible, fonamentada en un turisme 
d’alt valor afegit i una oferta diversificada.  
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2.3.7. Dissenyar i articular un nou sistema energètic sostenible per a Catalunya.  
 
2.4. Universitats i recerca  
2.4.1. Consolidar l’ensenyament superior sobre els pilars de la qualitat, l’excel·lència, la 
internacionalització i la igualtat d’oportunitats.  

2.4.2. Fomentar un sistema de recerca basat en l’excel·lència, la captació i retenció de talent, 
la internacionalització i la transferència de coneixement al món productiu.  
 
2.5. Agricultura, ramaderia, pesca i alimentació  
2.5.1. Millorar la competitivitat de les explotacions agràries, pesqueres i forestals i empreses 
alimentàries.  

2.5.2. Impulsar la innovació, la internacionalització i la qualitat de la indústria agroalimentària, 
i potenciar el consum dels productes locals per consolidar productors, mercats i consumidors.  

2.5.3. Garantir la sostenibilitat de les activitats que impacten sobre els nostres ecosistemes 
assegurant l’activitat agroforestal i pesquera de futur, tot impulsant polítiques de qualitat per 
a les persones i l’entorn.  
 
2.6. Infraestructures, mobilitat i urbanisme  
2.6.1. Avançar en la implantació d’un model de mobilitat que aposti pel servei de transport 
públic sostenible, segur i eficient com a pilar de l’estat del benestar, i que incentivi els mitjans 
no motoritzats, i l’ús de vehicles poc contaminants, per tal d’aconseguir un país amb millor 
qualitat ambiental i més cohesionat.  

2.6.2. Desenvolupar una xarxa d’infraestructures i equipaments com a elements dinamitzadors 
de l’economia del país i creadors de riquesa, prioritzant les inversions sota criteris de seguretat 
i eficiència i de rendiment social, econòmic i ambiental.  

2.6.3. Iniciar el procés d’assumpció de les competències plenes en matèria ferroviària per 
impulsar la millora de la qualitat dels serveis de viatgers i l’execució de les obres del corredor 
del Mediterrani, com a motor econòmic del país.  

2.6.4. Potenciar un territori ordenat per fer-lo més competitiu i aprofitar les seves 
potencialitats, tot respectant les seves singularitats i els seus valors naturals i socials  
 
2.7. Medi ambient i sostenibilitat  
2.7.1. Protegir i restaurar els ecosistemes terrestres i marins i promoure l’ús sostenible del 
patrimoni natural, que el converteixi en font de riquesa per al territori.  

2.7.2. Combatre el canvi climàtic, mitigar els seus efectes i reduir l’impacte de les activitats 
sobre l’entorn, per millorar la qualitat ambiental del territori.  

2.7.3. Gestionar l’aigua de manera sostenible per garantir-ne la disponibilitat amb criteris 
socials, econòmics i ambientals.  

2.7.4. Apostar per una economia verda i circular, que estalviï recursos, posi en valor els residus 
i que ens impulsi cap a una societat pionera en innovació.  
 

 
3. Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica  
 
3.1. Administració pública catalana  
3.1.1. Desenvolupar una administració més eficient al servei de les persones i les empreses.  

3.1.2. Gestionar la transició tecnològica de les administracions catalanes al nou marc polític.  

3.1.3. Dissenyar i desenvolupar el nou model de l’Escola Nacional de Govern i Administracions 
Públiques (ENGAP).  
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3.1.4. Establir un model propi de l’Administració local de Catalunya.  
 
3.2. Transparència, govern obert i contractació pública  
3.2.1. Garantir una aplicació rigorosa i efectiva de la Llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.  

3.2.2. Avançar cap a un sistema de govern obert al Govern català que integri les polítiques de 
transparència, dades obertes i participació ciutadana.  

3.2.3. Lluitar contra la corrupció: màxima transparència i informació en la contractació i 
subvencions públiques.  

3.2.4. Contractar de forma legalment i èticament impecable, socialment responsable i 
econòmicament eficient.  
 
3.3. Acció exterior i relacions institucionals  
3.3.1. Dotar la Generalitat de plenes capacitats per desplegar i executar la seva política d’acció 
exterior.  

3.3.2. Fomentar la cooperació al desenvolupament.  

3.3.3. Fomentar la memòria democràtica, la pau i el respecte als drets humans.  
 
3.4. Justícia  
3.4.1. Adequar l’Administració de justícia a les necessitats específiques del segle XXI.  

3.4.2. Potenciar i estendre els mitjans alternatius de resolució de conflictes.  

3.4.3. Potenciar els models catalans d’execució penal i de justícia juvenil.  

3.4.4. Reforçar el dret i les entitats jurídiques de Catalunya.  
 
3.5. Seguretat i emergències  
3.5.1. Consolidar el model de seguretat actual i reforçar-ne els trets d’identitat: democràtic, al 
servei dels ciutadans, eficient, modern i eficaç.  

3.5.2. Reforçar la gestió integral de les emergències mitjançant l’acció coordinada dels cossos 
operatius que hi intervenen.  

3.5.3. Reduir el nombre de víctimes a la xarxa viària catalana, així com la gravetat i les 
conseqüències dels accidents de trànsit.  
 
3.6. Comunicació i Tecnologies de la informació  
3.6.1. Fer dels mitjans públics de comunicació una garantia de cohesió social i la garantia de 
consolidació de l’espai nacional de comunicació.  

3.6.2. Potenciar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per mitjà de tres grans 
eixos: enxarxar, digitalitzar i securitzar.  

3.6.3. Millorar l’atenció ciutadana avançant cap a noves formes de relació perquè els actors 
públics (ciutadania, empreses i entitats) aportin coneixement col·lectiu.  
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ANNEX 6: Lideratge pedagògic i organitzatiu. Idees clau del projecte de direcció. 
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ANNEX 7: Idees clau sobre l’avaluació i el retiment de comptes 
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