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1. INTRODUCCIÓ 

 1.1. Marc Legal 

• Llei	12/2009,	de	10	de	juliol,	d’educaci ó́ 	

• Decret	102/2010,	de	3	d’agost,	d’autonomia	de	centres	educatius	

• Decret	155/2010,	de	2	de	novembre,	de	la	direcci ó́ 	dels	centres	educatius	públics	i	del	

personal	directiu	professional	docent	.	

• Decret	29/2015,	de	3	de	març,	modificació	del	Decret	155/2010,	de	2	de	novembre,	de	la	

direcció	dels	centres	educatius	públics	i	del	personal	directiu	professional	(DOGC	núm.	6824	–	

05.03.2015).	

• Resolució	ENS/2785/2017,	de	28	de	novembre,	de	convocatòria	de	concurs	de	mèrits	per	

seleccionar	director	o	directora	de	diversos	centres	educatius	dependents	del	Departament	

d’Ensenyament.	

 1.2. Justificació Personal 

Actualment	 ens	 trobem	 en	 un	 moment	 on	 existeix	 un	 debat	 obert	 sobre	 l’educació:	 a	 nivell	

legislatiu,	en	la	societat,	en	els	equips	docents,	entre	altres	nivells.	La	renovació	pedagògica	és	un	

requisit	 per	 satisfer	 els	 interessos	 i	 necessitats	 dels	 nostres	 alumnes	 i	 l’autonomia	 de	 centres	

educatius	amb	un	lideratge	decisiu	és	una	oportunitat	que	hem	d’aprofitar.		

Aquest	projecte	de	direcció	esdevé	d’un	procés	on	he	pogut	gaudir	de	diferents	 funcions	en	el	

sistema	educatiu:	des	de	treballar	en	una	escola	gran	de	quasi	tres	línies	com	és	l’Escola	Mestral	

d’Hospitalet	de	l’Infant	(Baix	Camp),	passant	per	una	ZER	petita	com	Els	Ceps	de	Masllorenç	(Baix	

Penedès),	arribant	a	 la	meva	escola	de	tota	 la	vida	escolar,	 l’Escola	Enric	Grau	Fontseré	de	Flix	

(Ribera	d’Ebre).	Després	vaig	formar	part	de	la	creació	del	servei	educatiu	integrat	dins	la	xarxa	

dels	 Camps	 d’Aprenentatge:	 l’Entorn	 d’Aprenentatge	 Sebes	 i	 Meandre	 de	 Flix,	 que	 he	 estat	

dirigint-lo	 els	 últims	 nou	 cursos	 fins	 l’actualitat,	 sense	 desvincular-me	 del	 meu	 centre	 de	

referència	com	és	l’escola	de	Flix.	Això	ha	estat	possible	gràcies	a	la	ubicació	de	la	seu	de	l’EdA	de	

Flix	dins	de	l’escola	col·laborant	i	formant	part	del	claustre	com	un	més.	Al	llarg	d’aquest	procés	

he	pogut	participar	en	nombrosos	projectes	i	formacions	tant	del	Centre	de	Recursos	Pedagògics	

de	la	Ribera	d’Ebre,	com	de	l’Institut	Ciències	de	l’Educació,	com	dels	serveis	centrals	a	nivell	de	

formador	i	d’alumne	que	m’han	permès	obtenir	una	visió	molt	àmplia	del	funcionament	i	gestió	

d’un	centre	educatiu.	
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L’escola	de	Flix	sempre	s’ha	caracteritzat	per	ser	un	centre	dinàmic,	compromès	i	innovador	amb	

uns	bons	resultats	i	bona	imatge	a	l’exterior.	A	dia	d’avui	el	centre	pateix	nombroses	jubilacions	

que	 faran	 canviar	 quasi	 la	meitat	 del	 claustre	 en	 els	 propers	 anys	 (ja	 s’han	 produït	més	 de	 la	

meitat	d’aquestes	 jubilacions).	Aquest	 fet	 s’ha	de	 transformar	en	una	oportunitat	per	crear	un	

equip	 renovat	 sense	 perdre	 de	 vista	 els	 referents	 i	 consolidar-lo	 amb	 una	 planificació	 eficient	

seguint	amb	el	període	de	reflexió	iniciat	amb	l’Escola	Nova	21.		

Aquesta	 situació	 cal	 potenciar-la	 amb	 uns	 docents	 compromesos,	 unes	 famílies	 involucrades	 i	

una	administració	que	ens	ajudi	en	aquest	canvi,	que	farà	que	els	nostres	alumnes	gaudeixin	d’un	

aprenentatge	que	sigui	el	vincle	que	ens	uneix,	estimula	i	ens	fa	millors.		

Des	 d’aquest	 projecte	 i	 mitjançant	 un	 lideratge	 compartit,	 optimista	 i	 compromès	 amb	 la	

comunitat	educativa	ofereixo	el	meu	treball	per	dinamitzar	una	escola	involucrada	amb	l’entorn,	

inclusiva,	potent	i	eficient.	

	 1.3. Respecte pels processos de desenvolupament	

L’escola és	una	organització	en	un	entorn	ple	de	persones.	El	que	dóna	sentit	a	la	nostra	tasca	és	

la	comunitat	educativa:	l’alumnat,	els	docents,	els	PAS	i	les	famílies.  

L’alumnat	és	la	nostra	raó	de	ser	i	l’objectiu	principal	és	donar-los	totes	les	eines	que	tinguem	a	

l’abast	per	una	educació	integral.	

Els	docents	 som	 l’eina	 per	 executar	 aquesta	 integració	 en	 la	 societat	 i	 hem	 de	 tenir	 clar	 que	

l’escola	 és	 un	 lloc	 de	 creixement	 personal	 i	 professional.	 La	 implicació	 al	 projecte	 genera	

compromís	i	la	direcció	ha	de	dinamitzar	aquesta	pertinença	a	l’escola.	

Els	PAS	(personal	d’administració	i	serveis)	han	de	ser	un	engranatge	més	del	funcionament	en	

un	clima	de	confiança	i	responsabilitat.		

Finalment	les	famílies	són	les	que	ens	atorguen	la	confiança	en	l’educació	dels	seus	fills	 i	 filles.	

Han	de	participar	en	la	vida	del	centre	i	la	comunicació	ha	de	ser	constant	i	transparent.  

 1.4. Bases pedagògiques 

Aprofitant	el	moment	de	reflexió	que	la	societat	ha	encetat	sobre	el	model	educatiu	a	Catalunya,	

l’escola	ha	de	consolidar	el	treball	sobre	les	competències	bàsiques.	També	seguir	activament	en	

el	 programa	 Escola	 Nova	 21	 i	 adaptar	 les	 nostres	 metodologies	 cap	 a	 una	 escola	 oberta	 i	

cooperativa	on	l’avaluació	formadora,	la	inclusió	i	l’autonomia	siguin	els	fars	que	ens	guiïn.		
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2. DIAGNOSI ACTUALITZADA DEL CENTRE 

 2.1. Dades del centre 

L’Escola	 Enric	 Grau	 Fontseré	 està	 ubicada	 al	 carrer	 Salvador	 Espriu	 núm.	 2	 de	 la	 vila	 de	 Flix	

(Ribera	d’Ebre).	Actualment	compta	amb	dos	edificis	comunicats	internament	i	un	gimnàs	cobert	

amb	 serveis	 i	 vestidors.	 Cadascun	 dels	 edificis	 compta	 amb	 accés	 diferenciat	 i	 pati	 d’esbarjo	

propi.		

L’edifici	del	sud,	el	més	petit	i	d’una	planta,	està	destinat	a	educació	infantil	amb	sis	aules	amb	

bany	compartit	dos	a	dos,	una	aula	de	psicomotricitat,	una	aula	per	treballar	en	petits	grups	i	un	

espai	 destinat	 a	 tutoria.	 	 Des	 del	 curs	 2012	 –	 13	 es	 destina	 una	 de	 les	 aules	 ordinàries	 al	

menjador	escolar	degut	a	la	pèrdua	d’un	grup	per	baixada	de	matrícula.	L’edifici	també	compta	

amb	dos	 espais	més,	 un	destinat	 a	 oficina	de	 l’AMPA,	d’accés	 extern	 i	 l’altre	d’ús	 comú	per	 a	

l’alumnat	de	les	dues	etapes,	la	biblioteca,	la	qual,	també	s’empra	com	a	sala	de	reunions,	aula	

per	 a	 formació	 de	 professorat	 i,	 espai	 on	 es	 desenvolupen	 preferentment	 totes	 les	 activitats	

formatives	de	l’Escola	de	Pares	i	Mares	de	l’AMPA	de	l’Escola.		

L’edifici	del	nord	acull	l’alumnat	d’educació	primària	i	compta	amb	dues	plantes	comunicades	per	

escales	i	un	ascensor.	Al	pis	de	dalt	hi	ha	6	aules	ordinàries,	2	d’ordinadors,	1	aula	d’anglès,	1	de	

música	i	2	serveis,	nenes	i	nens,	en	aquesta	planta	s’hi	troben	ubicats	cicle	mitjà	i	cicle	superior.	

La	 planta	 baixa	 està	 destinada	 a	 acollir	 cicle	 inicial	 i	 té	 3	 aules	 ordinàries,	 1	 aula	 d’educació	

especial,	 1	 aula	 d’ordinadors,	 1	 laboratori,	 1	 aula	 petita	 on	 s’ubica	 el	 servidor	 de	 l’escola,	 1	

despatx	 com	 a	 seu	 de	 l’Entorn	 d’Aprenentatge	 de	 Flix,	 una	 altra	 destinada	 a	 magatzem,	 una	

tutoria,	oficines	i	serveis	per	a	l’alumnat	i	serveis	per	als	mestres.		

Pel	que	fa	al	claustre,	 l’escola	compta	actualment	(a	desembre	2017)	amb	20	mestres:	13	amb	

destinació	definitiva	 (1	mitja	 jornada	 i	3	amb	reducció	de	dues	hores	no	 lectives	majors	de	55	

anys),	 3	 propietaris	 provisionals,	 1	 interina	 amb	 reducció	 d’un	 terç,	 1	 mestra	 substituta	 que	

cobreix	la	mitja	jornada	i	un	terç,	1	mestra	substituta	que	cobreix	una	jubilació	i	una	mestra	de	

religió	compartida	amb	l’Escola	Sant	Miquel	d’Ascó.	A	més	el	centre	disposa	d’un	PAS	(Personal	

d’Administració	 i	 Serveis):	 una	 administrativa	 compartida	 amb	 l’Escola	 El	 Verger	 de	 Garcia.	

També	 disposa	 d’una	 vetlladora	 per	 atendre	 alumnes	 amb	 NEE.	 Cal	 destacar	 que	 l’escola	 ha	

perdut	aquest	curs	 la	plaça	de	TEI	que	disposava	des	de	fa	dotze	cursos.	Esperem	recuperar-la	

amb	l’augment	de	grups	a	Infantil	del	proper	curs.	També	presten	servei	a	l’escola	dos	monitores	
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de	menjador/acollida	contractades	per	l’Ajuntament,	així	com	l’assistència	dels	Serveis	Educatius	

i	Consell	Comarcal	amb	un	psicopedagog	de	l’EAP	i	dos	treballadores	socials.	

Aquest	curs	l’escola	compta	amb	13	grups	(5	d’educació	infantil,	2	de	cicle	inicial,	3	de	cicle	mitjà	

i	3	de	cicle	superior).		

 2.2. Context sociocultural i econòmic  

El	municipi	on	es	troba	el	centre	es	situa	al	nord	de	la	comarca	de	la	Ribera	d’Ebre	en	una	zona	

amb	 un	 passat	 industrial	 dominant	 (indústria	 química	 i	 producció	 energètica)	 actualment	 en	

declivi	econòmic	que	ha	marcat	negativament	en	el	cens	de	població	i	per	tant	en	el	nombre	de	

grups	a	l’escola	i	a	l’institut	locals,	així	com	en	les	escoles	del	voltant.	Els	diferents	Expedients	de	

Regulació	d’Ocupació	que	ha	afectat	al	personal	que	directament	o	indirectament	tenia	vinculat	

el	 seu	 lloc	 de	 treball	 a	 la	 química	 ha	 provocat	 que	 augmenti	 el	 grup	 de	 famílies	

socioeconòmicament	desafavorides.	

Pel	 que	 fa	 l’alumnat,	 i	 més	 concretament	 a	 la	 seva	 procedència,	 tot	 i	 que	 majoritàriament	

autòcton,	 l’actual	 percentatge	 de	 nacionalitat	 estrangera	 arriba	 al	 21%,	 del	 qual,	 un	 3%	 té	 la	

consideració	de	nouvingut,	 la	 resta	és	nascut	aquí,	 tot	 i	 això,	els	 seus	pares	 i	mares	continuen	

presentant	dificultats	 idiomàtiques,	tant	en	català	com	en	castellà,	 la	qual	cosa	no	deixa	de	ser	

un	 inconvenient	a	 l’hora	de	comunicar-se	amb	l’escola.	Un	altre	detall	a	comentar	és	que	cada	

curs	augmenta	el	nombre	de	beques	que	demana	aquest	col·lectiu,	símptoma	de	que	l’economia	

familiar	cada	cop	més	degradada	es	converteix	en	la	preocupació	principal	de	la	família.		

Respecte	 al	 professorat	 la	meitat	 del	 claustre	 són	 del	mateix	municipi	 (degut	 a	 la	majoria	 de	

mestres	 definitius)	mentre	 que	 l’altra	meitat	 procedeix	 de	 comarques	 veïnes.	 Destacar	 que	 al	

centre	 s’està	 produint	 un	 relleu	 generacional	 degut	 a	 les	 nombroses	 jubilacions.	 Aquest	 fet	

remarca	 la	necessitat	 de	dinamitzar	 les	noves	 incorporacions	 cap	a	 l’establiment	d’un	 claustre	

cooperatiu	i	facilitador	de	noves	metodologies.	

Pel	 que	 fa	 a	 l’AMPA,	 l’escola	 i	 l’associació	 treballen	 coordinadament,	 tant	 en	 l’organització	 i	

desenvolupament	d’activitats	adreçades	a	l’alumnat,	ja	sigui	en	horari	escolar	(festes	tradicionals	

a	l’escola,	festival	de	fi	de	curs...)	o	extraescolar	(tallers,	Pla	Català	de	l’Esport	a	l’Escola...),	com	

en	 l’organització	 i	 desenvolupament	 de	 les	 activitats	 formatives	 de	 la	 seva	 Escola	 de	 Pares	 i	

Mares.		
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Pel	que	fa	a	l’Ajuntament	la	tònica	també	és	la	mútua	col·laboració.	La	Regidoria	d’Ensenyament	

està	oberta	a	les	demandes	i	propostes	de	l’escola,	mostrant-se	vigilants	de	les	seves	necessitats,	

sempre	 dins	 les	 possibilitats	 i	 limitacions	 actuals.	 L’escola	 impulsa	 i	 participa	 en	 multitud	

d’activitats	 culturals	 i	 esportives	 organitzades	 per	 l’ajuntament	 que	 suposen	 un	 enriquiment	

educatiu	per	l’alumnat.		

Pel	que	fa	a	les	entitats	i	institucions	municipals	destaquen	les	nombroses	col·laboracions	dutes	a	

terme	al	llarg	del	curs	que	demostren	l’obertura	del	centre	a	l’entorn	més	proper	i	el	compromís	

de	dinamització	i	participació	dels	alumnes	i	famílies.	

 2.3. Trets d’identitat del centre 

La	 nostra	 escola	 es	 caracteritza	 per	 ser	 pública,	 democràtica,	 catalana,	 laica,	 plural	 i	 que	

proporciona	un	servei	educatiu	integral.		

L’escola	és	democràtica	 tant	pel	que	 fa	a	 la	gestió	 i	organització	 interior	com	a	qualsevol	altra	

decisió	que	l’afecti.		

Com	a	escola	catalana	la	llengua	vehicular	preferent	és	el	català,	també	emprada	per	impartir	els	

seus	currículums.	Treballem	per	construir	la	nostra	identitat	a	partir	de	la	realitat	històrica,	social	

i	cultural	que	representa	Catalunya,	la	qual	cosa	no	exclou	el	coneixement	i	l’aproximació	a	altres	

cultures,	ni	l’interès,	ni	el	respecte	per	molt	allunyades	a	la	nostra	que	siguin.		

L’escola	no	adopta	una	opció	 religiosa	 concreta,	 amb	 tot,	 no	 s’eludirà	 la	 informació	 referida	a	

aspectes	culturals	que	tot	fet	religiós	comporta.		

L’escola	és	coeducativa,	per	tant	no	discrimina	entre	els	nois	i	les	noies,	tot	i	que	té	en	compte	

aquells	valors	positius	que	separadament	s’han	atribuït	a	l’un	i	a	l’altra.		

L’escola	és	integradora	i	inclusiva	tant	a	nivell	escolar	com	social:		

• Preveient	l’acollida	del	nou	professorat,	del	nou	alumnat	i	de	les	corresponents	famílies	que	matriculen	els	seus	fills	i	

les	 seves	 filles	 per	 primer	 cop	 a	 l’escola	 i,	 especialment,	 la	 de	 les	 famílies	 de	 l’alumnat	 amb	necessitats	 educatives	

específiques.		

• Fomentant	l’educació	intercultural.			

• Promovent	l’equitat	a	fi	d’evitar	qualsevol	tipus	de	marginació	i/o		discriminació.		L’escola	dóna	tanta	importància	a	la	

relació	 educativa,	 com	 a	 l’adquisició	 de	 competències	 bàsiques,	 a	 fi	 de	 formar	 persones	 amb	 coneixements,	

personalitat	i	criteris	propis.	
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El	nostre	objectiu	és	el	desenvolupament	actiu	de	totes	les	possibilitats	de	l’alumnat	pel	que	fa	a	

la	formació	corporal,	salut	física,	afectivitat,	educació	sexual,	educació	del	pensament,	llengua	i	

expressió	en	general,	educació	estètica,	coneixement	i	domini	del	medi	a	partir	de	la	tecnologia	

entesa	en	un	sentit	ampli.			

Aquestes	 possibilitats	 li	 han	 de	 permetre	 contribuir	 a	 la	 realització	 d’una	 societat	 on	 pugui	

progressar	i	gaudir	dels	resultats	positius	del	procés	democràtic.			

L’escola	potencia	 la	 valoració	dels	 fets	 socials	 que	 comportin	una	defensa	o	millora	dels	drets	

humans	i	del	progrés	sostenible	col·lectiu	de	la	societat.	Els	i	les	mestres	estimulen	en	l’alumnat	

valors	d’una	societat	solidària,	respectuosa	amb	els	i	les	altres,	dialogant,	etc..	i	proporciona	els	

elements	necessaris	d’anàlisi	i	crítica	a	fi	d’obtenir	una	formació	integral.			

 2.4. Anàlisi del Sistema d’indicadors 

L’escola	treballa	mitjançant	un	sistema	d’indicadors	propi	des	dels	passats	Plans	d’Autonomia	de	

Centres	on	l’avaluació	ha	estat	una	prioritat	en	el	funcionament	del	centre	per	tal	d’arribar	a	una	

gestió	 eficient	 i	 transparent.	 Actualment	 l’escola	 segueix	Acords	 de	 Coresponsabilitat	 amb	 el	

Departament	 d’Ensenyament,	 així	 doncs	 es	 marquen	 els	 objectius,	 actuacions	 i	 indicadors	 de	

forma	metòdica	 i	 natural.	 Les	 enquestes	 a	 alumnes,	 professorat	 i	 famílies	 resulten	molt	 útils	 i	

ajuden	a	diagnosticar	les	necessitats	i	canvis	que	requereix	una	organització	activa.		

A	més	 es	 tenen	 en	 compte,	 com	no	 podia	 ser	 d’una	 altra	manera,	 els	 resultats	 de	 les	 proves	

Competències	Bàsiques	i	l’Avaluació	Diagnòstica,	així	com	la	valoració	de	l’Avaluació	Anual	de	

Centre	(AVAC)	realitzada	per	la	inspecció	a	partir	dels	resultats	sobre	l’assoliment	dels	objectius	

establerts	i	la	millora	dels	seus	resultats.		

En	 aquestes	 avaluacions	 la	 inspecció	 destaca	 un	 bon	 nivell	 d’eficàcia	 en	 l’assoliment	 dels	

objectius	 relacionats	 amb	 l’aprenentatge	 dels	 alumnes,	 així	 com	 una	 definició	 precisa	 dels	

objectius	 amb	 qualitat	 tècnica	 i	 amb	 coherència	 amb	 el	 context	 i	 la	 diagnosi	 del	 centre.	 La	

inspecció	realça	la	qualitat,	consistència	i	adequació	dels	indicadors	del	centre.		

A	 continuació	 es	 mostra	 un	 quadre	 resum	 dels	 indicadors	 del	 centre	 que	 s’analitza	 en	 els	

següents	subapartats,	així	com	un	recull	específic	de	l’històric	de	les	competències	bàsiques	des	

del	curs	2008-09	fins	el	2016-17	per	tenir	una	perspectiva	sobre	els	resultats	obtinguts.		
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altres.	Aquests	projectes	van	facilitar	l’arribada	al	centre	d’una	dotació	excel·lent	que	de	mica	en	

mica	es	va	quedant	obsoleta,	convertint-se	la	seva	progressiva	substitució	en	un	repte	de	futur.	

S’ha	de	realitzar	un	seguiment	del	maquinari	que	es	fa	servir	(PC,	PDI,	PD,	Laboratori,	Ràdio...)	i	

unes	observacions	on	s’han	d’incloure	els	problemes,	averies,	entre	altres.	Cada	vegada	més	es	

detecten	 més	 incidències	 en	 el	 maquinari,	 fet	 que	 comporta	 unes	 contínues	 despeses	 de	

reparacions	i	substitucions	de	maquinari	difícils	de	cometre.		

Pel	 que	 fa	 a	 la	 satisfacció	 respecte	 a	 les	 instal·lacions	 i	 els	 recursos	 del	 centre	 la	 comunitat	

educativa	es	mostra	satisfeta.	

	 	 2.4.4. Conclusions d’aquest anàlisi 

El	primer	gran	objectiu	d’un	equip	directiu	 sempre	ha	de	 ser	 l’atenció	a	 les	persones	 si	 volem	

superar	qualsevol	obstacle	que	ens	trobem	en	el	camí.	Es	tracta	d’animar,	facilitar	els	processos,	

tenir	empatia,	escoltar	tothom,	rectificar	i	ser	valents	en	la	presa	de	decisions.	Tota	la	comunitat	

educativa	 ha	 de	 sortir	 guanyant,	 s’han	 de	 crear	 espais	 de	 reflexió,	 formació,	 intercanvi	

d’experiències,	participació	en	els	processos	d’ensenyament	–	aprenentatge,	tot	per	aconseguir	

una	organització	eficient	i	oberta	als	canvis.	Els	docents	s’han	de	sentir	acollits	i	implicats	en	els	

projecte	i	els	alumnes	han	de	notar	que	se’ls	ofereix	les	millors	eines	pel	seu	aprenentatge.	

Sobre	els	resultats	educatius,	cal	 insistir	en	 l’anàlisi	dels	resultats	més	baixos	tenint	en	compte	

els	 indicadors	 propis	 i	 externs,	 les	 característiques	 de	 l’alumnat,	 així	 com	 altres	 variables	 per	

aconseguir	 una	 millora	 en	 el	 rendiment	 dels	 alumnes.	 El	 treball	 competencial	 ha	 d’ajudar	

l’alumnat	 a	 la	 superació	 de	 les	 àrees	 i	 dels	 cursos	 fent	 que	 participi	 activament	 en	 els	 seus	

aprenentatges.	L’assoliment	de	les	competències	d’aquells	alumnes	que	no	tinguin	dictaminades	

unes	 necessitats	 educatives	 s’ha	 aconseguir	 mitjançant	 l’elaboració,	 aplicació	 i	 revisió	 dels	

criteris	d’avaluació	adaptats	a	les	seves	possibilitats	i	necessitats.		

S’ha	 de	 marcar	 com	 a	 prioritari	 el	 seguiment	 dels	 diferents	 nivells	 d’assoliment	 de	 les	

competències	de	 tots	els	 alumnes	per	 reduir	el	nombre	dels	 situats	en	 la	 franja	baixa,	 i	mitjà-

baixa	i	incrementar	els	de	la	franja	alta	i	mitjà	alta.	Quan	es	detecta	algun	alumne/a	que	no	obté	

el	millor	resultat	possible	respecte	les	seves	capacitats	es	realitzarà	un	seguiment	per	determinar	

les	 causes	 i	 veure	 com	 es	 pot	 millorar.	 En	 aquest	 control	 ha	 d’agafar	 protagonisme	 els	

coordinadors	de	cicle	en	plena	coordinació	amb	els	tutors	i	tutores.		
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Els	 canvis	 en	 el	 professorat	 han	 de	 servir	 d’oportunitat	 per	 dinamitzar	 la	 reflexió	 de	 noves	

metodologies	 a	 l’aula	 i	 l’equip	 directiu	 ha	 d’aconseguir	 un	 claustre	 compacte	 que	 vetlli	 per	 la	

millora	dels	seus	alumnes,	la	participació	de	les	famílies	i	l’aprofitament	dels	recursos.		

L’entrada	 de	 l’escola	 a	 la	 xarxa	 Escola	 Nova	 21	 ha	 d’afavorir	 aquest	 procés	 de	 millora	 dels	

resultats	en	un	procés	on	els	canvis	en	el	claustre	s’han	d’aprofitar	per	remoure	les	metodologies	

i	enriquir	el	procés	d’ensenyament-aprenentatge.	S’ha	iniciat	una	Formació	Interna	de	Centre	per	

tal	de	potenciar-ho	i	seguir	aquesta	línia.	

Pel	que	fa	als	recursos	s’haurà	d’atendre	al	seguiment	de	 l’eficiència	 i	 transparència	en	 la	seva	

gestió	 i	s’haurà	de	donar	resposta	en	 la	mesura	que	sigui	possible	de	qualsevol	 inconvenient	o	

circumstància	que	s’esdevingui.	L’equip	directiu	mantindrà	comunicació	fluïda	amb	les	diferents	

administracions	 que	 puguin	 facilitar	 l’acompliment	 d’aquestes	 qüestions,	 tant	 respecte	 al	

manteniment	dels	edificis	com	la	renovació	de	cert	maquinari	obsolet.		

 2.5. Anàlisi dels documents del centre 

Respecte	 als	 documents	 de	 centre	 trobem	 que	 el	 Projecte	 Educatiu	 de	 Centre	 (PEC)	 es	 va	

actualitzar	 per	 últim	 com	 el	 juny	 del	 2014	 seguint	 la	 normativa	 vigent.	 Aquest	 document	 es	

desenvolupa	 i	concreta	en	altres	documents	com:	el	projecte	de	direcció,	el	projecte	curricular	

de	 centre,	 la	 programació	 general	 anual,	 el	 projecte	 lingüístic	 de	 centre,	 els	 normes	

d’organització	i	funcionament	del	centre,	acords	de	coresponsabilitat,	carta	de	compromís,	entre	

altres.	Donada	la	important	renovació	pedagògica	a	aconseguir	amb	la	xarxa	de	l’Escola	Nova	21	

es	 proposarà	 al	 final	 del	 mandat	 l’actualització	 del	 document	 per	 adequar-lo	 a	 la	 realitat	 del	

centre.	

	 2.6. Reflexió sobre els projectes actuals i futurs 

L’escola	 Enric	 Grau	 Fontseré	 de	 Flix	 sempre	 ha	 tingut	 un	 marcat	 caràcter	 innovador,	 molt	

especialment	pel	que	fa	en	la	introducció	de	les	TIC,	en	el	seu	moment	i	de	les	TAC	en	l’actual,	

com	a	eina	bàsica	de	canvi	metodològic.	Ha	participat	en	el	pilotatge	dels	projectes	IATIC,	Educat	

1x1,	Educat	2.0	entre	d’altres	i,	al	 llarg	del	curs	2012-13	del	pilotatge	de	l’aplicatiu	del	Pla	TAC.	

Per	altra	banda,	també	cal	destacar	la	seva	aposta	per	tal	que	les	llengües	estrangeres	cada	cop	

siguin	 més	 presents	 en	 el	 seu	 currículum,	 amb	 una	 metodologia	 innovadora	 fruit	 de	 la	

participació	 en	 diferents	 programes	 experimentals	 de	 llengües	 estrangeres	 i	 que,	 actualment,	
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està	treballant	per	tal	d’aprofitar	pedagògicament	el	gran	nombre	de	convilatans	i	convilatanes	

de	parla	anglesa	i	originaris	del	Regne	Unit.		

Alguns	dels	projectes	 en	què	 s’ha	participat	 i	 que	encara	es	 realitzen	 són	el	 Projecte	Oràtor	2	

“Cartoon	 Project”	 (2002-2004)	 i	 el	 Grup	 d’Experimentació	 del	 Plurilingüisme	 (GEP)	 dels	 cursos	

2014-15	 i	 2015-16.	D’aquest	projecte	es	 realitzen	dos	unitats	de	naturals	 en	 llengua	anglesa	a	

cicle	superior,	es	realitzen	algunes	unitats	de	matemàtiques	i	d’educació	física	en	llengua	anglesa	

també	a	cicle	superior,	la	creació	d’un	English	Corner	(un	racó	per	tenir	present	l’anglès	en	la	vida	

diària	 de	 l’escola).	 Al	 llarg	 del	 curs	 2016-17	 s’estendrà	 aquest	 projecte	 a	 cicle	mitjà	 i	 l’escola	

disposarà	d’una	auxiliar	de	conversa	americana	per	reforçar	l’expressió	oral.		

El	Pla	Lector	dinamitza	l’aprenentatge	de	la	lectura,	l’aprenentatge	a	través	de	la	lectura,	el	gust	

per	llegir	i	la	formació	d’usuaris.	A	més	participa	en	les	activitats	intercentres	Bibliocabàs	on	els	

alumnes	dels	diferents	centres	comarcals	recomanen	llibres	que	van	al	cabàs	viatger.	L’activitat	

Llegir	en	família	per	als	d’educació	infantil	on	s’anima	a	passar	bones	estones	llegint	amb	els	més	

petits	de	la	casa.	També	es	promou	l’expressió	escrita	mitjançant	els	blocs	digitals	dels	diferents	

cicles,	 les	 tertúlies	 literàries,	 els	 bibliopatis	 i	 la	 participació	 en	 el	 seminari	 de	 biblioteques	 del	

CRP.	

El	 Pla	 d’Esport	 a	 l’Escola	 dinamitza	 les	 activitats	 amb	 l’AMPA	 que	 asseguri	 una	 bona	

representació	de	l’escola	als	Jocs	Esportius	Escolars	i	activitats	del	Pla	Català	d’Esport:	atletisme,	

cros,	ioga,	hoquei,	judo	i	bitlles.	A	més	promou	la	participació	a	les	diferents	curses	i	caminades	

que	es	realitzen	a	Flix	i	voltants:	Cursa	de	les	Cigonyes,	Mil	Escales,	Matinal	Atletisme,	Caminada	

Popular,	entre	altres.	

L’Hort	 Escolar	 és	 un	 projecte	 d’educació	 infantil	 i	 cicle	 inicial	 que	 gràcies	 a	 la	 col·laboració	 de	

pares	 i	 mares	 de	 l’AMPA	 es	 duu	 un	 seguiment	 de	 fruites	 i	 verdures	 de	 temporada	 amb	

l’observació	i	participació	en	la	plantada,	conreu	i	recol·lecció	dels	diferents	aliments	obtinguts.		

El	Pla	de	Consum	de	Fruita	a	l’Escola	proposat	pel	Departament	d’Agricultura	de	la	Generalitat	de	

Catalunya	incentiva	els	beneficis	que	té	l’increment	en	el	consum	de	fruita	i	verdura	per	la	nostra	

salut.	El	Departament	ofereix	fruita	gratuïta	en	els	berenars	del	centre	escolar	per	així	reduir	el	

consum	de	llaminadures,	begudes	ensucrades,	brioxeria	entre	altres.	

El	Pla	de	reutilització	de	llibres	es	va	implantar	l’any	2008	i	fomenta	el	compromís	de	les	famílies	

en	 el	 préstec	 de	 llibres	 reutilitzats	 i	 la	 seva	 cura	 per	 evitar	 la	 despesa	 anual	 que	 representa	
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l’adquisició	de	tots	els	llibres	de	lectura,	consulta	i	d’activitats.	Mitjançant	una	quota	per	poder	

comprar	 nous	 llibres	 per	 mantenir	 el	 fons	 i	 la	 signatura	 d’un	 compromís	 per	 la	 seva	 cura,	

l’alumne	utilitzarà	llibres	reciclats	enlloc	d’adquirir-los	cada	curs.		

	A	més	es	continuen	realitzant	projectes	com	Ràdio	a	l’escola	amb	un	programa	mensual	elaborat	

pels	 alumnes	 i	 mestres	 i	 emès	 per	 Ràdio	 Flix	 o	 el	 Pla	 d’emergència	 i	 riscos	 laborals	 que	

s’encarrega	de	pautar	els	diferents	simulacres	i	avaluació	de	riscos.	

Aquests	 projectes	 ja	 es	 troben	 plenament	 incorporats	 al	 funcionament	 del	 centre	 i	 van	 ser	

proposats	i	executats	en	gran	part	per	docents	que	ja	no	es	troben	a	l’escola	o	s’han	jubilat.	Per	

aquest	 fet	 i	 per	 dinamitzar	 la	 implicació	 de	 les	 noves	 incorporacions	 seria	 convenient	 la	

realització	de	nous	projectes	o	programes.	

Una	proposta	a	desenvolupar	a	 la	comunitat	seria	aconseguir	 la	plena	coordinació	entre	 la	 llar	

d’infants,	 escola,	 institut,	 entorn	 d’aprenentatge	 i	 escola	 de	 música.	 Les	 dues	 reunions	 dels	

Consells	Escolars	Municipals	no	són	suficients	i	cada	centre	educatiu	té	una	línia	de	treball	molt	

diferent	de	la	resta.	El	moment	actual	on	la	societat	civil	s’implica	en	la	reflexió	sobre	els	models	

educatius	i	la	inclusió	de	l’escola	en	la	xarxa	de	l’Escola	Nova	21	haurien	de	reflectir-se	en	tots	els	

centres	del	municipi	en	una	coordinació	constant	i	un	model	educatiu	similar.		

 2.7. Conclusions de la diagnosi 

Després	 d’haver	 realitzat	 un	 anàlisi	 sobre	 el	 context	 sociocultural	 del	 centre,	 els	 resultats	

educatius,	els	recursos	humans	i	materials,	els	documents	vigents,	així	com	els	projectes	actuals,		

caldria	remarcar	les	línies	prioritàries	que	aquest	projecte	de	direcció	vol	abordar.	

Per	una	banda	i	donat	els	resultats	obtinguts	mitjançant	els	diferents	mecanismes	d’obtenció	de	

dades,	cal	prioritzar	la	millora	de	resultats	educatius	dels	alumnes.	Aquest	objectiu	ja	marcat	en	

les	 prioritats	 del	 sistema	 educatiu	 conjuntament	 amb	 la	millora	 de	 la	 cohesió	 social,	 s’ha	 de	

proposar	conjuntament	amb	 l’impuls	que	 l’entrada	a	 la	 xarxa	d’escoles	participants	 a	 l’Escola	

Nova	21	ha	d’afavorir	un	moviment	dinàmic	i	renovador	al	centre.	

Els	canvis	en	la	plantilla	del	claustre	degut	a	nombroses	jubilacions	produïdes	i	d’altres	a	punt	de	

produir-se,	s’han	de	considerar	una	oportunitat	per	crear	un	equip	docent	compromès	amb	la	

línia	pedagògica	engegada	el	curs	actual	amb	la	autodiagnosi	de	l’escola	respecte	l’Escola	Nova	

21.	S’ha	de	potenciar	el	treball	per	comissions	(molt	ben	valorat	per	la	inspecció	i	la	comunitat	

docent)	i	dotar	de	protagonisme	i	responsabilitat	als	cicles	per	enfilar	la	renovació	pedagògica.		
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Respecte	la	convivència	cal	incrementar	el	nombre	d’activitats	que	afavoreixin	la	cohesió	social,	

inclusió,	 la	pertinença	 a	 la	 comunitat	 educativa	 i	 l’aprofitament	dels	 recursos	que	ens	ofereix	

l’entorn,	 així	 com	 millorar	 el	 seguiment	 de	 la	 resolució	 de	 conflictes	 amb	 el	 consens	 i	

col·laboració	 de	 les	 famílies.	 També	 es	 promouria	 una	 coordinació	 entre	 els	 diferents	 centres	

educatius,	 ja	 que	 s’ha	 detectat	 que	 no	 hi	 ha	 prou	 amb	 les	 dues	 reunions	 anuals	 del	 Consell	

Municipal	d’Educació.	

Finalment	 al	 llarg	 dels	 diferents	 cursos	 d’aquest	 projecte	 de	 direcció	 s’hauria	 d’adequar	 el	

Projecte	Educatiu	de	Centre	per	tal	d’actualitzar-lo	i	dotar-lo	dels	compromisos	engegats	amb	la	

xarxa	de	l’Escola	Nova	21.		

	

3. DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS GENERALS A ASSOLIR 

En	el	punt	 següent	 s’especifiquen	els	objectius	del	Projecte	de	Direcció	per	als	propers	quatre	

cursos	acadèmics	i	la	derivació	dels	objectius	del	nostre	sistema	educatiu	fixats	pel	Departament	

d’Ensenyament	en	les	normes	per	a	l’organització	i	la	gestió	dels	centres	educatius	(23/06/2016).		

En	 el	 document	 Ofensiva	 de	 país	 a	 favor	 de	 l’èxit	 escolar	 (2012-2018)	 el	 Departament	

d’Ensenyament	 assenyala	 cinc	 grans	objectius	mesurables	 relatius	 a	 la	millora	de	 l’èxit	 escolar	

que	es	concreten	en	deu	eixos	d’actuació.	Aquests	vertebren	diferents	actuacions	previstes	per	

ser	implementades	en	les	diferents	etapes	dels	ensenyaments	obligatoris	i	postobligatoris.			

La	Llei	d’Educació	de	Catalunya	(12/2009)	al	seu	preàmbul	també	anomena	les	raons	educatives	i	

socials	com	a	fonaments	en	la	millora	del	rendiment	escolar	i	la	cohesió	social.		

Els	 centres	 educatius	 hem	de	 tenir	 en	 compte	 aquestes	 línies	 a	 seguir	 i	 conjuntament	 amb	 la	

diagnosi	 realitzada	 sobre	 les	 necessitats	 de	 la	 nostra	 escola	 definirem	 els	 següents	 objectius	

generals	que	es	concretaran	en	uns	objectius	estratègics,	actuacions	i	indicadors	d’avaluació.		

Tindrem	en	compte	quatre	àmbits:		

1. Àmbit	pedagògic	i	didàctic:	Millorar	els	resultats	acadèmics.	

2. Àmbit	 organització	 i	 funcionament:	 Millorar	 l’organització	 i	 funcionament	 de	

l’escola.	

3. Àmbit	relacions	amb	la	comunitat	educativa	i	l’entorn:	Millorar	la	cohesió	social.		

4. Àmbit	dels	recursos	humans	i	materials:	Gestionar	eficaçment	els	recursos.		
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4. DESPLEGAMENT DELS OBJECTIUS: ESTRATÈGIES, ACTUACIONS I 

INDICADORS D’AVALUACIÓ	

	 4.1. Àmbit pedagògic i didàctic 

Objectiu	general:	MILLORAR	ELS	RESULTATS	ACADÈMICS	

OBJECTIU	1:	Impulsar	el	canvi	metodològic	amb	la	xarxa	de	l’Escola	Nova	21.	

Estratègies	 Actuacions	
Indicadors	

G.A:	Grau	aplicació	
Q.E.:	Qualitat	execució	
G.I.:	Grau	impacte	

Respon-
sables	

Temporització	
18-
19	

19-
20	

20-
21	

21-
22	

- 1.1.	Potenciació	d’una	
línia	d’escola	
consensuada	a	Infantil	
i	Primària	seguint	la	
línia	de	l’Escola	Nova	
21.		

- 1.1.1.	
Desplegament	de	
la	formació	del	
professorat	en	el	
treball	de	les	
competències	i	la	
xarxa	Escola	Nova	
21.	

G.A.:	Número	de	
mestres	que	realitzen	
formació	interna	i	
externa.	

	

Equip	
directiu	 i	
coordina-
dors	 de	
cicle	

X	

	

X	 X	 X	

- 1.1.2.	
Implementació	del	
treball	per	
projectes,	racons	i	
tallers	que	
desenvolupin	les	
competències	
bàsiques.		

G.A.:	Número	
d’activitats	per	cicle	
dissenyades	
específicament	per	
aquest	treball.		

	

Equip	
directiu	 i	
coordina-
dors	 de	
cicle	

X	 X	 X	 X	

- 1.2.	Dinamització	de	
l’intercanvi,	la	
col·laboració	i	
aprenentatge	mutu	
amb	les	escoles	que	
formen	part	de	la	
xarxa	territorial	de	
l’Escola	Nova	21.		

- 1.2.1.	Creació	
d’espais	
d’intercanvi	
d’experiències	
d’aprenentatge	
rellevant	amb	els	
centres	de	l’entorn	
proper.		

G.A.:	Número	de	
jornades	d’intercanvi	
d’experiències.		

	

Director	i	
cap	
d’estudis	

X	 	 X	 	

1.2.2.	Promoció	
d’experiències	
rellevants	a	tot	el	
claustre	i	aplicació	
a	les	aules.		

G.A.:	Número	
d’experiències	
rellevants	
implementades	a	les	
aules.		

	

Director,	
cap	
d’estudis	i	
coordina-
dors	de	
cicle.		

	 X	 	 X	
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1.3.	Organització	
escolar	autònoma	i	
oberta	al	servei	de	la	
naturalesa	
d’aprenentatge.		

1.3.1.	
Plantejament	de	
fórmules	versàtils	
d’organització	dels	
mestres	i	alumnes	
en	el	treball	
cooperatiu	
intercicles.	

G.I.:	Grau	de	satisfacció	
del	professorat.	

Director,	
cap	
d’estudis	i	
coordina-
dors	de	
cicle	

	 X	 	 	

1.3.2.	Seguiment	
del	treball	
cooperatiu	
intercicles.		

G.I.:	Grau	de	satisfacció	
de	l’alumnat.	

Director,	
cap	
d’estudis	i	
coordina-
dors	de	
cicle	

	 	 X	 X	

	

	

	

OBJECTIU	2:	Enfortir	els	processos	d’aula	en	el	treball	competencial.	

Estratègies	 Actuacions	
Indicadors	

G.A:	Grau	aplicació	
Q.E.:	Qualitat	execució	
G.I.:	Grau	impacte	

Respon-	

sables	

Temporització	

18-
19	

19-
20	

20-
21	

21-
22	

- 2.1.	Sistematització	
d’activitats	de	
comprensió	lectora	en	
totes	les	matèries.		

- 2.1.1.	Disseny	
d’activitats	de	
comprensió	lectora	
(literal,	
interpretativa,	
reflexiva	i	
avaluativa)	en	tots	
els	cicles.		

G.I.:	Disminuir	el	%	
d’alumnes	situats	a	la	
franja	de	nivell	baix	a	
les	competències	
bàsiques.		

Coordina-
dors	de	
cicle	i	cap	
d’estudis.		

X	

	

X	

	

X	

	

X	

	

2.2.	Potenciació	
d’activitats	
d’expressió	escrita	en	
totes	les	matèries.		

2.2.1.	Revisió	i	
actualització	del	
recull	d’activitats	
per	cicles	sobre	
expressió	escrita	
d’acord	a	
l’enfocament	
competencial.	

G.I.:	Disminuir	el	%	
d’alumnes	situats	a	la	
franja	de	nivell	baix	a	
les	competències	
bàsiques.		

Coordina-
dors	de	
cicle	i	cap	
d’estudis.	

X	

	

X	

	

X	 X	

2.2.2.	Dinamització	
de	l’escriptura	als	
blocs	dels	cicles	en	
diferents	tipologies	
textuals.		

G.A.:	Índex	de	
participació	per	cicles.				

	

Coordina-
dors	de	
cicle	i	cap	
d’estudis.	

X	 X	 X	 X	
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2.3.	Reforçament	de	
la	llengua	estrangera	
en	les	diferents	
matèries.	

2.3.1.	Consolidació	
de	les	aportacions	
fetes	pels	
projectes	
desenvolupats	en	
llengua	estrangera	
incrementant	el	
número	d’unitats	
AICLE.	

G.I.:	%	d’alumnes	que	
assoleixen	les	
competències	
bàsiques	en	l’àmbit	de	
llengua	estrangera.			

Director,	
cap	
d’estudis	i	
especialis-
ta	de	
llengua	
estrangera	

X	

	

X	

	

X	 X	

2.3.2.	Programació	
de	diferents	
col·laboracions	
amb	nadius	
residents	a	la	
població	per	
millorar	la	
comprensió	i	
expressió.		

G.A.:	Número	
d’activitats	realitzades	
on	han	participat	
aquestes	famílies.				

		

Director,	
cap	
d’estudis	i	
especialis-
ta	de	
llengua	
estrangera	

X	 X	 X	 X	

2.4.	Enfortiment	del	
treball	manipulatiu	i	
l’aprenentatge	basat	
en	problemes	(ABP)	
en	l’àrea	de	
matemàtiques.	

2.4.1.	
Sistematització	i	
implantació	de	
diferents	activitats	
basades	en	la	
metodologia	ABP	
en	els	diferents	
cicles.	

G.A.:	Número	
d’activitats	realitzades	
amb	la	metodologia	
ABP	

Coordina-
dors	de	
cicle	i	cap	
d’estudis.	

	 X	

	

X	 	

	

OBJECTIU	 3:	 Promoure	 el	 treball	 en	 equip	 per	 tal	 de	 millorar	 la	 cohesió	 i	
consolidar	la	línia	d’escola.		

Estratègies	 Actuacions	

Indicadors	
G.A:	Grau	aplicació	

Q.E.:	Qualitat	execució	
G.I.:	Grau	impacte	

Respon-
sables	

Temporització	

18-
19	

19-
20	

20-
21	

21-
22	

- 3.1.	Potenciació	del	
treball	en	comissions	
i	optimització	de	les	
coordinacions.			

- 3.1.1.	Dinamitzar	
la	figura	del	
responsable	de	la	
comissió/coordin
ació.		

G.I.:	Índex	de	
satisfacció	del	
professorat.	

Equip	
directiu	

X	 X	 X	 X	

- 3.1.2.	
Implementació	de	
reunions	
monogràfiques	de	
caire	pedagògic	
en	les	comissions	
i	coordinacions.		

Q.E.:	Número	
d’acords	presos	en	les	
coordinacions	de	cicle	
sobre	aquestes	
reunions.	

	

Equip	
directiu	

X	 X	 X	 X	
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- 3.2.	Revisió	i	
actualització	dels	
documents	del	
centre	per	adequar-
los	a	la	renovació	
pedagògica	i	la	
normativa	actual.	

- 3.2.1.	Disseny	de	
la	revisió	de	la	
documentació	del	
centre:	PEC	i	
NOFC.	

G.I.:	Índex	de	
satisfacció	del	
professorat.	

Equip	
directiu	

	 	 X	 X	

3.3.	Document	
d’acollida	al	
professorat	i	
famílies.	

3.3.1.	Disseny	del	
Pla	d’Acollida	del	
Nou	Professorat	

G.I.:	Índex	de	
satisfacció	del	nou	
professorat.	

Equip	
directiu	

	 X	 	 	

	

 4.2. Àmbit organització i funcionament 

Objectiu	general:	MILLORAR	L’ORGANITZACIÓ	I	FUNCIONAMENT	DE	L’ESCOLA	

OBJECTIU	 4:	 Millorar	 la	 coordinació	 entre	 els	 centres	 educatius	 locals	 i	
administracions.		

Estratègies	 Actuacions	
Indicadors	

G.A:	Grau	aplicació	
Q.E.:	Qualitat	execució	

G.I.:	Grau	impacte	

Respon-
sables	

Temporització	

18-
19	

19-
20	

20-
21	

21-
22	

- 4.1.	Dinamització	
de	la	coordinació	
entre	l’Escola	
Bressol,	Escola,	
Institut,	Entorn	
d’Aprenentatge	i	
Escola	Municipal	
de	Música.		

- 4.1.1.	Creació	d’un	
espai	de	
coordinació	per	
vetllar	cap	a	la	
consecució	d’uns	
objectius	comuns	i	
l’eficaç	gestió	dels	
recursos.			

G.A.:	Número	de	
reunions	de	
coordinació	amb	els	
centres	educatius.	

	

Equip	
directiu	

	 X	 X	 X	

- 4.1.2.	
Implementació	
dels	acords	presos	
en	les	
coordinacions	a	la	
PGA	i	la	MA.		

G.I.:	Índex	de	
satisfacció	del	
professorat.	

Equip	
directiu	

	 	 X	 X	

- 4.2.	Creació	de	
comissions	que	
permetin	
dinamitzar	
programes	i	
projectes.	

- 4.2.1.	Consolidació	
de	la	comissió	
Escola	Nova	21	i	
dinamització	de	la	
mateixa.		

G.A.:	Número	de	
reunions	de	
coordinació	amb	els	
centres	educatius.	

	

Equip	
directiu	

X	 	 	 	
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 4.3. Àmbit relacions amb la comunitat educativa i amb l’entorn 

Objectiu	general:	MILLORAR	LA	COHESIÓ	SOCIAL	

OBJECTIU	 5:	Millorar	 el	 grau	 de	 satisfacció	 de	 les	 famílies	 en	 les	 relacions	
amb	 l’escola	 promovent	 la	 projecció,	 pertinença	 i	 implicació	 en	 la	 vida	
escolar.				

Estratègies	 Actuacions	
Indicadors	

G.A:	Grau	aplicació	
Q.E.:	Qualitat	execució	

G.I.:	Grau	impacte	

Respon-
sables	

Temporització	

18-
19	

19-
20	

20-
21	

21-
22	

- 5.1.	Promoció	de	
la	implicació	de	les	
famílies	en	el	
seguiment	de	
l’evolució	
acadèmica	i	
personal	de	
l’alumne.				

- 5.1.1.	Creació	d’un	
protocol	de	
seguiment	de	
l’alumne	
consensuat	amb	
les	famílies.			

G.I.:	Grau	de	satisfacció	
de	la	comunitat	
escolar.		

Equip	
directiu	i	
tutors	

	 X	 X	 X	

- 5.1.2.	Seguiment	
per	part	de	la	CAD	i	
la	Comissió	de	
Convivència	dels	
acords	i	
coordinació	amb	
les	tutories.		

G.I.:	Índex	de	
satisfacció	del	
professorat.	

Equip	
directiu	

	 	 X	 X	

- 5.2.	Implicació	de	
les	famílies	en	
projectes	i	
actuacions	del	
centre.	

- 5.2.1.	Preparació	
de	xerrades	i	
tallers	dins	dels	
projectes	d’aula	on	
participin	les	
famílies.		

G.I.:	Índex	de	
satisfacció	de	la	
comunitat	escolar.	

Equip	
directiu	i	
LIC	

X	 X	 X	 X	

5.3.	Ús	del	
modelatge	com	a	
eina	de	motivació	
als	alumnes.		

5.3.1.	Presentació	
d’experiències	de	
models	de	vida	
amb	exalumnes	
per	tal	de	
visualitzar	la	
projecció	dels	
aprenentatges.		

G.A.:	Número	de	
sessions	organitzades.		

	

Director	i	
cap	
d’estudis	

	 	 X	 X	

5.4.	Dinamització	
de	la	participació	
en	les	enquestes	
de	satisfacció	de	la	
comunitat	escolar.	

5.4.1.	Divulgació	
dels	resultats	de	
les	enquestes	i	de	
la	importància	de	
la	participació	per	
diferents	mitjans	
(correu,	xarxes,	
nodes).	

G.A.:	Percentatge	
obtingut	respecte	la	
participació	de	la	
comunitat	escolar.		

	

Equip	
directiu	i	
Coordina-
dor	TIC	

X	

	

X	

	

X	

	

X	
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 4.4. Àmbit dels recursos humans i materials. 

Objectiu	general:	GESTIONAR	EFICAÇMENT	ELS	RECURSOS		

OBJECTIU	 6:	 Millorar	 les	 instal·lacions,	 recursos	 i	 espais	 del	 centre	 per	
atendre	a	les	necessitats	educatives	dels	alumnes.		

Estratègies	 Actuacions	
Indicadors	

G.A:	Grau	aplicació	
Q.E.:	Qualitat	execució	

G.I.:	Grau	impacte	

Respon-
sables	

Temporització	

18-
19	

19-
20	

20-
21	

21-
22	

- 6.1.	Coordinació	
amb	les	diferents	
administracions	
implicades	per	la	
millora	del	centre.				

- 6.1.1.	Redacció	
d’un	pla	de	millora	
dels	edificis,	
espais,	recursos	i	
materials.		

G.I.:	Índex	de	
satisfacció	del	
professorat.	

Equip	
directiu	

X	 	 	 	

- 6.1.2.	Execució	i	
seguiment	dels	
acords	presos	amb	
les	diferents	
administracions.	

G.A.:	Número	de	
propostes	
implementades.		

	

Equip	
directiu	

	 X	 X	 X	

- 6.2.	Optimització	
de	les	eines	
digitals	de	suport	
pedagògic	i	la	seva	
gestió.	

- 6.2.1.	Disseny	d’un	
pla	de	
funcionament	i	
substitució	del	
maquinari	obsolet	i	
valoració	
econòmica.		

G.I.:	Índex	de	
satisfacció	del	
professorat.	

Coordina-
ció	TAC	i	
Secretari.	

X	 	 	 	

- 6.2.2.	Seguiment	
del	pla	de	
funcionament	i	
substitució	del	
maquinari	d’acord	
amb	la	viabilitat	
econòmica.	

G.A.:	Número	
d’actuacions	
implementades.	

	

Coordina-
ció	TAC	i	
Secretari.	

	 X	 X	 X	

- 6.3.	
Reorganització	
dels	espais	
comuns	i	aules.				

- 6.3.1.	Visita	a	
diferents	centres	
per	visionar	altres	
models	
d’organització	
d’espais	i	aules.		

G.A.:	Número	de	visites	
a	altres	centres.	

	

Equip	
directiu	i	
coordina-
dors	de	
cicle.	

X	 X	 	 	

- 6.3.2.	Disseny	i	
execució	dels	
canvis	en	els	
espais,	recursos	i	
materials	
d’experimentació	
per	a	l’alumnat.	

G.I.:	Índex	de	
satisfacció	del	
professorat.	

Equip	
directiu	i	
coordina-
dors	de	
cicle.	

	 	 X	 X	
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5. CONCRECIONS ORGANITZATIVES 

L’organització	 de	 l’escola	 ha	 d’estimular	 la	 implicació	 dels	 docents,	 alumnes	 i	 famílies	 vers	 la	

consecució	d’un	mateix	objectiu	tenint	en	compte	uns	principis	d’igualtat	de	drets	i	deures.		

El	 centre	 s’organitza	 mitjançant	 els	 òrgans	 col·legiats	 de	 govern,	 els	 òrgans	 unipersonals,	 els	

equips	docents	i	de	coordinació,	les	comissions	i	el	suport	de	l’AMPA.		

S’ha	 de	 destacar	 la	 permeabilitat	 i	 fluïdesa	 en	 les	 comunicacions	 entre	 tots	 els	 elements	 que	

conformen	la	comunitat	educativa	per	tal	que	l’organització	esdevingui	forta	i	cohesionada.		

L’estructura	organitzativa	la	podem	resumir	de	la	següent	manera:	

• Consell	Escolar:	és	l’òrgan	col·legiat	de	participació	de	la	comunitat	escolar	en	el	govern	

del	 centre.	 Actualment	 està	 caracteritzat	 per	 un	 tarannà	 dialogant	 i	 obert	 a	 les	 noves	

propostes	arribades	des	de	qualsevol	dels	 sectors	que	 la	 integren.	Es	 reunirà	un	mínim	

d’un	cop	per	trimestre.		

• Claustre:	 és	 l’òrgan	 de	 participació	 dels	 docents	 en	 el	 control	 i	 la	 gestió	 dels	 aspectes	

educatius	del	centre.	També	en	forma	part	el	director	de	l’Entorn	d’Aprenentatge	de	Flix	

(amb	veu	però	sense	vot).	Es	reunirà	mínim	un	cop	al	mes.		

• Equip	directiu:	és	el	responsable	del	funcionament	i	organització	del	centre	educatiu	i	de	

la	 gestió	 del	 projecte	 de	 direcció.	 Es	 reunirà	 mínim	 un	 cop	 per	 setmana.	 La	 proposta	

d’aquest	 Projecte	 de	Direcció	 es	 concreta	 de	 la	 següent	manera:	Director:	 un	 servidor;	

Cap	 d’Estudis:	 l’actual	 (Montse	 Solé:	 mestra	 especialista	 d’anglès	 compromesa	 amb	

l’escola,	innovadora	i	constant);	Secretari:	actual	tutor	de	2	CM	(Ferran	Albiac:	dotze	anys	

a	l’escola,	compromès	amb	la	comunitat	educativa.	Amb	experiència	i	amb	visió	de	futur	

compartida).		

• L’equip	 de	 coordinadors	 de	 cicle:	 vetllen	per	 la	 coherència	 i	 continuïtat	 de	 les	 accions	

educatives.	Es	reuniran	un	cop	per	setmana.		

• Comissions	de	claustre:	són	les	responsable	d’impulsar	les	activitats	del	claustre.	Han	de	

ser	 fòrums	 de	 discussió,	 dinamitzar	 la	 vida	 escolar	 i	 permetre	 agilitzar	 la	 presa	 de	

decisions.	Els	i	les	coordinadores	són	una	concreció	més	del	lideratge	compartit.	L’escola	

les	definirà	segons	les	necessitats	en	la	seva	PGA.	

A	 continuació	 es	 mostra	 l’organigrama	 que	 aquest	 projecte	 de	 direcció	 vol	 impulsar.	
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6. LIDERATGE DISTRIBUÏT I PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

Des	 d’aquest	 projecte	 de	 direcció	 s’aposta	 per	 un	 lideratge	 horitzontal/compartit	 on	 cada	

responsable	ho	és	en	funció	dels	objectius	del	centre	i	la	seva	funció.	Un	centre	no	es	pot	dirigir	

eficaçment	sense	el	compromís	ferm	dels	seus	components	i	 la	direcció	ha	de	facilitar	un	clima	

òptim	i	agradable	de	treball	per	aconseguir	aquest	vincle.		

La	direcció	ha	de	ser	el	motor	del	 lideratge	del	centre	com	el	docent	ho	és	de	 la	classe.	Ha	de	

transmetre	 claredat	 en	 les	 instruccions,	 motivació	 vers	 el	 desenvolupament	 personal	 i	

professionals	dels	companys,		ha	de	saber	adaptar-se	als	canvis,	prendre	decisions	i	resoldre	els	

conflictes	 eficaçment.	 Ha	 de	 generar	 confiança	 a	 les	 famílies,	 transparència	 en	 la	 seva	 gestió,	

atendre	amb	equitat,	aprofitar	els	recursos	que	ofereix	l’entorn	i	desenvolupar	un	sentiment	de	

pertinença	a	la	comunitat	educativa.		

Aquest	 lideratge	 estarà	 present	 en	 el	 Equip	 de	 direcció,	 la	 funció	 del	 qual	 és	 l’elaboració	 dels	

objectius	del	Pla	Anual	al	llargs	dels	propers	quatre	anys	vinculats	a	aquest	Projecte	de	Direcció	i	

al	Projecte	Educatiu	del	centre.	Aquest	equip	ha	d’impulsar	el	compliment	de	 la	normativa,	els	

objectius	marcats	i	garantir	que	es	satisfacin	les	necessitats	dels	alumnes,	docents	i	famílies.		

Els	coordinadors	de	cicle	són	un	altre	pes	important	en	el	lideratge	del	centre.	A	les	seves	mans	

recau	canalitzar	a	la	resta	del	claustre	les	directrius	del	centre,	el	debat	pedagògic	amb	la	resta	

del	 claustre,	 recerca	 d’activitats	 en	 funció	 dels	 objectius	 marcats,	 seguiment	 de	 comissions	 i	

dinamització	de	propostes,	intercanvis	i	seguiment	dels	alumnes.		

Els	tutors	d’aula	i	especialistes	són	una	peça	clau	de	tot	el	procés:	lideren	de	manera	directa	els	

alumnes	que	tenen	a	la	seva	responsabilitat,	acompanyen,	organitzen	i	motiven	els	alumnes	en	el	

procés	d’ensenyament-aprenentatge.	No	treballen	sols,	ja	que	la	seva	tasca	és	fruit	de	decisions	

compartides.		

Els	alumnes	són	 l’epicentre	de	 la	nostra	 tasca	docent.	Com	deia	a	 la	 introducció	cal	“donar-los	

totes	les	eines	que	tinguem	a	l’abast	per	una	educació	integral	i	inclusiva”.	Hem	de	motivar-los,	

acollir-los,	 implicar-los	 a	 l’escola	per	 a	què	 se	 la	 facin	 seva	 i	 preparar-los	per	 la	 següent	etapa	

aprofitant	al	màxim	les	oportunitats	que	ens	genera	l’entorn.		

Les	 famílies	 han	 de	 participar	 en	 la	 vida	 del	 centre.	 Per	 esdevenir	 una	 escola	 dinàmica	 i	

transparent	s’han	de	crear	els	espais	d’intercanvi	d’experiències,	participació	en	projectes	d’aula,	

festes	 i	 diades	 locals.	 També	 és	 important	 la	 projecció	 dels	 aprenentatges	 d’aula	 a	 la	 vida	
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quotidiana,	per	aquest	motiu	la	participació	de	la	comunitat	educativa	és	tant	important.	Hem	de	

dinamitzar	la	participació	en	el	Consell	Escolar,	en	l’AMPA	i	en	les	comissions	mixtes	oportunes.	

Cada	any	tindrem	nous	pares	i	mares	delegats	de	classe	que	creïn	un	clima	d’escola	agradable	i	

ajudin	a	entendre	el	treball	compartit	col·laborant	amb	els	tutors	i	l’AMPA.		

Cada	any	l’AMPA	participa	més	activament	en	la	vida	del	centre.	Cal	ajudar-los	i	acompanyar-los	

en	 l’Escola	de	Pares	 i	Mares,	 en	 les	diferents	 comissions	que	han	 creat	 sobre	 les	 festes,	 patis,	

xerrades,	talles	i	extraescolars.	L’escola	serà	més	forta	si	aconseguim	que	les	famílies	notin	que	

participen	en	el	seu	funcionament.		

També	s’ha	comentat	anteriorment	que	s’han	d’aprofitar	els	recursos	que	ens	ofereix	 l’entorn.	

L’Ajuntament	com	a	titular	de	les	instal·lacions	del	centre	ha	de	vetllar	per	facilitar	que	siguin	les	

millors	 possibles.	 Es	 vetllarà	 per	 l’acompliment	 del	 Pla	 de	 Millora	 de	 les	 Instal·lacions	 i	 per	

presentar	propostes	als	Pressupostos	Participatius	conjuntament	amb	l’AMPA.		

Aquest	projecte	de	direcció	també	vetllarà	per	una	coordinació	més	eficient	entre	els	diferents	

centres	 educatius	 locals:	 escola	 bressol,	 escola	 de	 música,	 institut	 i	 entorn	 d’aprenentatge.	

Respecte	 aquest	 últim	 i	 degut	 a	 l’experiència	 que	 tinc	 al	 dirigir-lo	 els	 últims	 nou	 cursos	 es	

continuaran	realitzant	projectes	compartits	amb	tots	els	cicles.		

En	resum,	des	de	la	direcció	de	l’escola	es	treballarà	per	un	aprofitament	eficaç	dels	recursos	que	

ens	ofereix	l’entorn	i	una	implicació	de	tots	els	agents	que	intervenen	en	la	vida	del	centre	cap	a	

la	consecució	d’uns	objectius	comuns	per	tots. 

 

7. RETIMENT DE COMPTES 

Els	 mecanismes	 del	 retiment	 de	 comptes	 permeten	 justificar	 els	 objectius	 i	 resultats	 a	 les	

necessitats	i	interessos	del	centre.	A	més	ens	permet	actuar	amb	transparència,	tenir	en	compte	

les	 opinions	 dels	 diferents	 grups	 que	 participen	 en	 el	 centre,	 avaluar	 de	 forma	 precisa	 els	

resultats	obtinguts	i	incorporar-los	a	la	presa	de	decisions.		

Els	 grups	 d’interès	 que	 ens	 cal	 retre	 comptes	 són:	 l’Administració	 educativa,	Consell	 Escolar,	

Claustre	de	professors,	famílies,	AMPA	i	Ens	locals.	

La	concreció	i	el	desplegament	d’aquest	Projecte	de	Direcció	quedarà	recollit	en	la	Programació	

General	 Anual	 i	 els	Acords	 de	 Coresponsabilitat	 signats	 amb	el	Departament	 d’Ensenyament.	
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Aquests	 documents	 preveuen	 un	 retiment	 de	 comptes	 que	 queda	 reflectit	 en	 les	 respectives	

memòries	anuals,	les	quals,	es	presentaran	al	Claustre	i	al	Consell	Escolar	i,	en	el	cas	dels	acords,	

als	 Serveis	 Territorials	d’Ensenyament	de	 les	Terres	de	 l’Ebre.	Aquests	 instruments	d’avaluació	

estaran	disponibles	quan	es	requereixin	a	la	Inspecció	Educativa.	

Anualment	les	Programacions	Generals	Anuals	marcaran	els	objectius	a	assolir	pel	curs	acadèmic	

corresponent	alineats	amb	els	del	Projecte	de	Direcció.	A	partir	de	la	seva	valoració	a	la	Memòria	

Anual,	 es	 recolliran	 aquestes	 dades,	 l’assoliment	 dels	 indicadors	 d’avaluació	 i	 s’efectuaran	 les	

propostes	de	millora	que	s’escaiguin	per	tal	de	corregir	i/o	millorar	actuacions.		

Per	avaluar	els	diferents	objectius,	utilitzarem	les	següents	eines:	

• Enquestes	de	satisfacció:	als	alumnes,	docents	i	famílies.		

• Diferents	 dades	 obtingudes	 a	 partir	 de	 la	 valoració	 dels	 següents	 ítems:	 absentisme	

escolar,	resultats	acadèmics	dels	diferents	cursos	i	etapes,	acords	presos	a	les	Comissions,	

així	com	les	puntuacions	obtingudes	a	l’avaluació	interna	i	externa.		

A	continuació	es	mostra	un	quadre	resum	sobre	el	retiment	de	comptes:	

RETIMENT	DE	

COMPTES	A:	
INFORMACIÓ	 PERIODICITAT	

CONSELL	ESCOLAR	

ü Informació	 a	 l'inici	 de	 curs	 del	 contingut	 de	 la	

Programació	 General	 Anual,	 seguiment	 de	 la	

mateixa	 al	 segon	 trimestre	 i	 anàlisi	 de	 la	Memòria	

Anual	a	final	de	curs.	

ü Informació	sobre	els	informes	d’Inspecció.	

ü Altres	 elements	 d'anàlisi	 acadèmic,	 d'organització	 i	

gestió	que	les	parts	creguin	rellevants.		

Una	convocatòria	

per	trimestre	

CLAUSTRE	

ü Valoració	Memòria	i	PGA.	

ü Anàlisi	i	debat	dels	resultats	de	les	proves	externes	i	

internes.	

ü Anàlisi	i	debat	sobre	l'estat	i	seguiment	del	projecte	

de	direcció	a	final	de	curs.	

Una	reunió		

per	mes	
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REUNIONS	DE	

PARES	

ü Informar	 dels	 resultats	 educatius	 de	 les	 proves	

externes.	

ü Informar	 de	 les	 actuacions	més	 importants	 que	 es	

volen	dur	a	terme	durant	el	curs.			

A	l'inici	de	curs	

AMPA	 ü Intercanvi	d’informació	rellevant.	 Periòdicament	

ADMINISTRACIÓ	

EDUCATIVA	

ü Dades	concretes	dels	indicadors:	SIC,	AVAC	i	acords.		

ü 	Anàlisi	 i	 autoavaluació	 de	 la	 documentació	 del	

centre	(PGA,	Memòries,	Plans)	i	proves	externes.		

ü Altres	 elements	 que	 les	 dues	 parts	 creguin	

rellevants.			

Reunions	

periòdiques	

ADMINISTRACIÓ	

LOCAL	

ü Actes	del	Consell	Escolar	Municipal,	col·laboracions	

amb	entitats.	

ü Intercanvi	 d’informació	 rellevant	 que	 tinguin	

incidència	directa	les	seves	actuacions.		

Reunions	

periòdiques	
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