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1. Presentació i justificació 

Després de 12 anys exercint la direcció conjuntament amb la cap d’estudis i amb la 

incorporació de la secretària a aquest equip fa dos cursos, vàrem considerar oportú al 

mes de desembre fer saber a la comunitat escolar la nostra voluntat de continuar dirigint 

l’escola; primerament sempre i quan no hi hagués una candidatura alternativa a la qual 

li donaríem el relleu en aquesta tasca i en segon lloc sempre i quan la valoració de la 

gestió, d’aquest darrers quatre anys, fos positiva. Així doncs, al no existir una 

candidatura alternativa i el fet d’obtenir una valoració positiva en l’avaluació de la nostra 

gestió ens ha portat a comprometre’ns una nova etapa en l’engrescadora tasca de dirigir 

l’escola Fontmartina amb la intenció d’iniciar un nou enfoc metodològic que garanteixi 

un aprenentatge competencial i interdisciplinari. 

És per tant un projecte innovador on els docents, els alumnes, el paràmetre espai-

temps, l’avaluació i l’atenció a la diversitat seran els eixos principals d’intervenció per 

tal de garantir la millora de la qualitat educativa del centre. 

En resum, la confiança i la valoració positiva  de les companyes i companys del claustre 

i dels membres del consell escolar, la garantia de la col·laboració de  la comunitat 

escolar, la il·lusió per iniciar un canvi metodològic per a donar un enfoc més 

competencial a l’aprenentatge, ens ha animat a voler continuar al davant d'aquest 

projecte. 

La configuració de l’equip directiu és la següent: 

▪ Director: Josep Anton Cardoso Jiménez 

▪ Cap d'estudis: Paquita García Mateos 

▪ Secretària: Montse Ferràs Chavarrías 

La nostra concepció participativa del que ha de ser el govern del centre ens ha portat a 

dissenyar aquest projecte de direcció de forma col·laborativa amb tots els sectors de la 

comunitat escolar; doncs considerem que a la base dels models participatius hi ha la 

capacitat per acostar els posicionaments i els interessos de les diverses parts, de crear 

un projecte i una cultura compartida per a seguir creixent com a institució escolar. Així 

primerament en el context reduït de l’equip directiu, el disseny d’aquest projecte de 

direcció ens ha donat l’oportunitat de posar en comú, contrastar i explorar les noves 

línies d’acció. En segon lloc, una vegada esbossat el projecte, hem iniciat un procés de 

difusió i negociació amb els diversos membres de la Comunitat Escolar que ens ha donat 

l’oportunitat d’obrir el projecte als altres i de defensar-lo.  

El perfil professional, el tarannà i les actituds que hem desenvolupat al llarg d’aquests 

anys en la direcció del centre han estat en consonància amb el model de gestió 

participativa, on la complementarietat entre nosaltres i l’experiència ens han permès 

realitzar una tasca directiva versàtil basada en la comunicació i en l'ajuda permanent. 
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La nostra voluntat és continuar articulant un projecte de consens, engrescador, amb el 
que tothom s’identifiqui i del que tothom se senti part activa. Pensem que en el decurs 
d’aquests anys l’escola ha de continuar en la cerca de la millora tant a nivell de resultats 
acadèmics com de projecció externa; i en aquests moments tenim la sort de comptar 
amb el suport de les famílies i amb un equip de professorat que ens han de permetre 
consolidar el projecte dins dels nous camins d’innovació.  

2. Fonamentació. 

2.1 Diagnosi del centre. 

Prèviament a plantejar-nos els objectius hem realitzat una anàlisi sistemàtica dels 
diversos àmbits del funcionament institucional per tal de delimitar quins són 
susceptibles de millora, en quin grau i quines possibilitats hi ha de fer-la efectiva.  

 

a) Entorn, origen social, cultural i ètnic de l’alumnat: L’escola Fontmartina de Sta. 
M. de Palautordera està situada al barri de la Fontmartina, vora de l’IES Reguissol 
i de les instal·lacions esportives del municipi. L’alumnat  prové d’una amplia zona 
que  compren principalment el nucli urbà així com els barris de Can Bosch i Can 
Pagà. Els sectors  d’activitats econòmiques que predomina al municipi són el 
secundari i terciari tot i que el primer en els últims temps ha patit una forta 
davallada. El nivell socio-econòmic del municipi és molt variat predominant una 
classe mitjana treballadora. El grau de normalització lingüística del municipi és 
força alt, doncs la població vinguda d’altres regions de l’Estat ja fa temps que són 
al municipi amb una plena integració en la vida del poble. En aquests moments 
els alumnes del centre són la segona/tercera generació d’aquesta immigració 
arribada al municipi a la dècada dels anys 60 principi dels 70. El nivell de formació 
acadèmica i cultural dels pares és força variat a l’aglutinar en el centre la major 
part de la població del municipi.  En els darrers anys s’ha produït un 
decreixement de la immigració (bàsicament del nord d’Àfrica, dels països de l’est 
i de Llatinoamèrica), però alhora s’ha incrementat el nombre de matriculacions 
d’aquestes ètnies; representant en l’actualitat aproximadament el 15% de 
l’alumnat del centre.  En paral·lel s’ha produït, ja des de fa més d’una dècada, un 
flux de famílies de classe mitjana que opta per escolaritzar els seus infants al 
poble veí, amb el perjudici que això implica a nivell de cohesió social i de 
segregació de població a nivell municipal, en tant que la majoria dels vilatans en 
situació desfavorida estan escolaritzats en els centres del municipi. Aquesta 
praxis, en aquests moments de baixa natalitat, ens és molt perjudicial generant 
una oferta educativa molt reduïda i per tant augmentant les ràtios i la 
concentració de nee en els grups classe.   

b) Resultats acadèmics: l’anàlisi dels resultats de les proves d’avaluació  externes 
dels darrers anys (AGD i CB) ens evidencien que els resultats en els diferents blocs 
de l’àrea de matemàtiques fluctuen al voltant de la mitjana de Catalunya i en 
funció de la promoció. Així la darrera AGD de 3r i l’avaluació de 6è de PRI mostren 
una millora notable respecte els resultats obtinguts el curs passat en els diferents 
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blocs de l’àrea. En les àrees de llengua catalana i castellana enguany hem millorat 
els resultats. És meritori veure la progressió que s’ha evidenciat en els darrers 
cursos en àmbits com l’expressió escrita i la necessitat de millorar la comprensió 
lectora sobretot en llengua castellana.  En l’àrea de llengua anglesa s’ha  observat 
una millora dels resultats en els darrers cursos que en alguns blocs està per sobre 
de la mitjana catalana, amb un índex de nivell baix per sota també de la mitjana 
de Catalunya. A grans trets, en ambdues avaluacions externes, hauríem 
d’aconseguir reduir el volum d’alumnat situat a la franja baixa, alhora que també 
aconseguir promocionar un percentatge considerable d’alumnat del nivell mitjà 
baix al mitjà superior, tot i que els resultats d’aquestes darreres CB i AGD són 
força positius.  

Les proves d’avaluació interna de 2n de PRI (àmbit matemàtic i expressió escrita) 
els tres darrers curs estan donat uns resultats molt positius assolint nivells 
d’excel·lència tot i que hi ha paràmetres de l’expressió escrita, com l’ortografia, 
que cal millorar. 

c) Participació, implicació i col·laboració de les famílies: de l’anàlisi dels resultats 
de les dues consultes realitzades a les famílies respecte el grau de satisfacció de 
l’escola es desprèn que majoritàriament els pares es senten satisfets de 
l’activitat del centre. Com a centre obert que ens considerem, els pares 
participen en les activitats festives del centre, en les activitats complementàries 
de l’etapa d’educació infantil, en tallers i activitats acadèmiques sobretot en els 
nivells més baixos... així com en projectes com el Fons solidari, Fontmartina posat 
guapa, Borsa de voluntaris o Fem pati.  Tot i identificar-se els pares amb el centre, 
des de l’AMPA costa implicar/ dinamitzar a les famílies en les diferents empreses 
que es vulguin engegar, encara que en els darrers anys s’ha notat una millora. En 
resum, malgrat participar i col·laborar els pares en activitats pròpies del centre 
cal cercar una major coresponsabilitat de les famílies en el fet educatiu.  

d) El projecte educatiu i curricular del centre: El projecte educatiu i curricular del 
centre estan pendents de revisar i actualitzar en tant que s’han d’ajustar al nou 
currículum molt més competencial, a la nova ordre d’avaluació i a la voluntat 
d’acostar l’escola a les metodologies més globalitzadores i interdisciplinàries.  
Hem de seguir treballant per tal de definir una metodologia més competencial 
en les diferents àrees. S’ha revisat la programació de la lectura i escriptura a l’ed. 
Infantil per prescindir dels quaderns de llengua, com es va fer al primer curs del 
cicle inicial. Alhora s’està  revisant la metodologia de les matemàtiques i s’ha 
participat i implementat el projecte Impuls de la lectura del Departament 
d’Ensenyament amb l’objectiu de millorar la competència lectora com a eix que 
garanteixi l’èxit educatiu. Ara en aquests moments participem del projecte Ara 
escric per millorar la competència escrita. Sense oblidar la rellevància d’utilitzar 
les TAC com a recurs per a facilitar aquest procés d’aprenentatge. 

e) Estructura organitzativa: L’organigrama del centre està constituït pels òrgans 
col·legiats com són el Consell Escolar i el claustre de professors amb funcions de 
participació i supervisió de la gestió del centre. L’equip directiu integrat pel 
director, la cap d’estudis i la secretària que s’encarreguen de desplegar els 



6 
 

objectius del projecte de direcció en base al projecte educatiu. Els coordinadors 
de cicle, lingüístic i de cohesió social i TAC que s’encarreguen de garantir la 
coherència pedagògica dels diferents equips docent en coordinació amb l’equip 
directiu. Així mateix el coordinador de riscos laborals vetlla per les garanties del 
lloc de treball. També hi ha una Comissió Pedagògica d’Atenció a la Diversitat  
per atendre les nee de tot l’alumnat i una Comissió d’Atenció a la Diversitat Social 
en coordinació amb els serveis socials per a intervenir amb les famílies 
desfavorides social, cultural i econòmicament. 

 
f) Professorat: La major part de la plantilla té plaça definitiva en el centre, la qual 

cosa facilita la seva vinculació al centre i als seus projectes. El clima de treball i 
de relacions personals és positiu, així com el grau de cohesió de l’equip docent, 
que afavoreix molt els processos de consens en les diferents propostes 
d’actuacions.  

g) Les relacions del centre amb les administracions, institucions,...: Les relacions 
de l’escola amb les diferents administracions i institucions municipals són molt 
positives i es desenvolupen en un clima de cordialitat i confiança mútua. 

h) Projectes de l’escola: Els projectes desenvolupats a l’escola són el Fem pinya que 
en els darrers anys ha tingut una davallada de participants tot i haver  tingut una 
repercussió molt positiva en el treball de cohesió social amb la participació de les 
famílies, el Treballem plegats que iniciarem amb l’IES i que hores d’ara s’està 
aplicant en totes les escoles del municipi amb l’objectiu de donar suport a 
l’alumnat amb necessitats educatives, el projecte d’Estalvi energètic 50x50 que 
amb la col·laboració de l’ajuntament intenta fomentar la cultura de l’estalvi 
energètic entre els infants i el Pla Català de l’Esport que conjuntament amb el 
projecte A la nostra escola mengem + fruita intenten fomentar bons hàbits de 
salut entre l’alumnat. Aquests darrers projectes estarien englobats en el projecte 
d’Escola Verda. Així mateix hi ha d’altres projectes ja consolidats des de fa anys 
com L’estudi dels ambients del Montseny on els alumnes de PRI en cadascun dels 
cursos fan un treball de camp per a conèixer la flora i la fauna dels diferents 
ambients del Montseny  i l’activitat de Padrins i Fillols on els alumnes de cinquè 
apadrinen a un infant de P5 durant dos cursos amb la finalitat de generar 
complicitat entre els grans i petits de l’escola i d’acompanyar-los en el procés de 
la lectura. Hi ha d’altres projectes com el Fem pati, el Fons solidari, el 
Fontmartina posat guapa o la borsa de voluntaris que es realitzant gràcies a la 
coordinació de l’AMPA. 

i) Les nostres instal·lacions: L’escola Fontmartina disposa d’un edifici de primària 
que tot i la seva llarga vida es conserven en bon estat, com a conseqüència de 
dissenyar conjuntament amb l’Ajuntament un pla d’intervenció per anar fent les 
millores necessàries en les instal·lacions. Tot l’aulari de l’escola disposa de 
connexió a Internet i com a mínim d’un ordinador i projector amb pantalla o PDI. 
També disposem de dos aules TIC i un laboratori a més d’un petit gimnàs. Pel 
que fa al mobiliari de l’aulari també s’estan fent les actuacions pertinents per a 
tenir-lo en bon estat i renovar el que sigui necessari. Disposem de quatre espais 
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de patis prou amplis i suficientment dotats de mobiliari gràcies al projecte Fem 
pati. Així mateix podem disposar del pavelló Joan Canyelles, de propietat 
municipal, per a fer les sessions d’educació física. En canvi disposem d’un edifici 
per a l’etapa d’educació infantil que estava concebut per a impartir docència a 
l’alumnat d’EGB. Això implicà fer unes intervencions als anys 90 per adequar 
l’edifici aquesta etapa. Hores d’ara ens trobem amb unes instal·lacions de 
parvulari molt desfasades que ens condicionen en mesura la demanda de places 
en els processos de preinscripció. 

Aquesta breu diagnosi del centre ens permet definir quins són els nostres: 

Punts forts 

▪ Es un centre consolidat amb més de 40 anys de trajectòria. 

▪ Plantilla estable amb perfil complementaris amb capacitat de treball en equip. 

▪ Valoració positiva de tots els sectors de la comunitat escolar. 

▪ Bones relacions amb les administracions públiques . 

▪ Bon clima de treball dins del claustre i en la comunitat escolar. 

▪ El centre disposa d’un ampli equipament TAC.  

▪ Bona gestió de l’atenció a la diversitat. 

▪ Disposar d’un servei municipal d’atenció i prevenció (psicòloga i logopeda) 

▪ Escola oberta a la participació i col·laboració de les famílies. 

▪ Preocupació per la millora dels resultats educatius i la cohesió social. 

▪ Compromís en l’educació per la sostenibilitat i hàbits saludables de vida. 

Punts febles 

▪ Necessitat de millorar les instal·lacions. 

▪ Necessitat de millorar la imatge de l’escola. 

▪ Ratios i índex de nee elevats per grup. 

▪ Manca de temps en horari escolar per al treball en equip. 

▪ Manques de recursos humans per atendre tot l’espectre de la diversitat.  

Oportunitats 

▪ Projectar el centre a l’entorn millorant la seva reputació. 

▪ Possibilitat de conèixer experiències innovadores “Escola nova 21”. 

▪ Recolzament de l’ajuntament i els SSTT. 

▪ Incentiu per la millora de la qualitat educativa. 

▪ Pares oberts a la innovació 

Amenaces 

▪ Retallades en educació (formació,plantilles, dotacions econòmiques...) 

▪ Concebre la diversitat com una amenaça. 

▪ Complexitat de la realitat educativa pel que fa a la planificació. 

▪ Competència educativa amb instal·lacions modernes. 
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▪ Conflictes familiars perjudiquen el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

 

2.2 Visió de la direcció 

Els principis generals que regiran la nostra acció directiva a l’escola Fontmartina són: 
 

▪ El model de gestió del centre que pretenem seguir desenvolupant  està basat en 
la participació.  Partim de la base que el foment de la col·laboració i l’assumpció 
compartida de responsabilitats entre els membres de la comunitat escolar 
permetran assolir els objectius educatius que han estat establerts 
consensuadament per la pròpia escola, els quals són explicitats en els diferents 
documents institucionals. 

▪ El rol que continuarem assumint en la direcció del centre  és el de dinamitzadors 
del procés de canvi, com a suport tècnic, com a elements de promoció de la 
moral del grup,... en definitiva com a agents interns de millora, ja que el paper 
primordial recau en els actors, les persones que han de fer-lo realitat: sobretot, 
el professorat.  

▪ Continuarem cercant, per damunt de tot, credibilitat demostrant coherència 
entre el discurs i l’actuació. Es tracta de dirigir amb l’exemple, és a dir, de reforçar 
les idees exposades sobre el funcionament del centre amb una pràctica que hi 
sigui coherent. 

▪ Es propiciarà continuar potenciant un clima de confiança i de cordialitat en el si 
de l’escola, ja que sabem de la importància de les relacions humanes dins d’un 
marc de comunitat i de cooperació; la qual cosa implica haver de tenir cura de 
totes les persones que formen la comunitat escolar. 

▪ La percepció de l’escola com organisme viu, com a espai de convivència i 
d’intercanvi relacional respectuós entre adults i infants al llarg del procés 
educatiu. Amb la prioritat d’atendre la diversitat i defensar el desenvolupament 
integral de totes les capacitats de l’alumnat per aconseguir que esdevinguin 
persones autònomes, responsables i respectuoses. 

▪ Seguirem vetllant per a que les famílies es sentint part de l’escola amb una 
participació activa al llarg de l’escolarització dels seus infants; alhora que 
cercarem més coresponsabilitat per part d’aquestes  en el procés educatiu, amb 
l’objectiu de garantir l’èxit dels menors. 

▪ Treballarem per a que l’actuació de la direcció com a nexe entre el centre 
educatiu i l’Administració continuï essent de confiança i cordialitat. 

▪ Assumirem les nostres responsabilitats en l’exercici de l’autoritat en situacions 
de conflicte, intentant transformar-los en aspectes positius per a la reflexió de 
manera  que permetin el creixement i el desenvolupament professional de les 
persones des de la pràctica de l’escolta i del diàleg respectuós. 
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3. Objectius 

3.1 Objectiu de l’àmbit pedagògic. 

 
 
 
 

Objectiu: Iniciar un canvi metodològic per assolir un aprenentatge més competencial. 

Estratègia Actuacions Responsable Temporitz. Indicadors 

 À
m

b
it

  d
el

 C
o

n
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x.
 M

ed
i S

o
ci
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 i 

N
at

u
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l 

- Fomentar l’aprenentatge dels 
continguts de l’àrea del CMSN 
integrant el pensar, 
l’experimentar i el comunicar 
(oral i per escrit) a partir del 
treball per projectes. 

 

 

 

- Formar el professorat en la 
metodologia del treball per 
projectes. 

- Seleccionar els continguts a 
treballar a partir del 
currículum i interessos de 
l’alumnat. 

- Treball de planificació i 
disseny de les unitats 
didàctiques per equips 
docents de cicle. 

-  Consensuar una 
metodologia de l’avaluació 
del projectes. 

- Seguiment dels projectes. 

 

- Coordinadors 
de cicle i 
Equip 
directiu. 

2016-2018 - Que 90% el professorat hagi 
participat d’una formació en 
projectes. 

- Que el 85% del professorat 
valori positivament aquesta 
nova metodologia de treball. 

-  Que el 95% de l’alumnat de 
PRI superi les àrees de 
coneixement del medi social i 
natural. 
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Estratègia Actuacions Responsable Temporitz. Indicadors 
À

m
b

it
 li

n
gü

ís
ti

c 
    

- Definir per nivell les diferents 
tipologies textuals a treballar 
(vinculades al coneixement 
del medi i altres pròpies de la 
dimensió literària). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Integrar la dimensió oral en el 
treball competencial per 
projectes i en relació a les 
tipologies textuals. 

 

- Treball de planificació en 
reunions d’equip docent de 
cicle. 

- Plantejar el treball de 
l’expressió escrita a partir de 
textos significatius o propers 
als alumnes. 

- Definir estratègies i recursos 
per a la planificació dels 
textos  a partir de la 
generació i selecció d’idees, 
de l’organització de les idees 
a partir d’esquemes, mapes 
conceptuals, o de 
l’organització de la 
informació... 

 

- Treball de planificació en 
reunions d’equip  de cicle. 

- Produir textos orals de 
tipologia diversa adequats a 
la situació comunicativa. 

 

- Coord. Ling. i 
equip 
directiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 2016-18 
 

- Disposar una seqüència de 
tipologies textuals vinculades 
al treball interdisciplinari de 
l’àrea de coneixement del 
medi i a pròpies de la 
dimensió literària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nombre i tipologies 
d’activitats de la dimensió 
oral implementades en el 
treball per projectes a cada 
nivell. 
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Estratègia Actuacions Responsable Temporitz. Indicadors 
À

m
b

it
 li

n
gü

ís
ti

c 
    

 

 

 

 

- Revisar el pla lector. 

 

 

 

 

 

- Continuar implementant la 
metodologia dels tallers de 
lectura. 

 

 

 
 

- Generar situacions 
d’interacció oral d’acord 
amb la situació 
comunicativa. 

 

- Reunions de coordinació 
entre la coord. ling. i la cap 
d’estudis. 

- Incorporació de totes les 
noves actuacions 
implementades els darrers 
cursos en l’àmbit lector. 

 

- Temporitzar mensualment 
els tallers. 

- Coresponsabilitzar els coord. 
de cicle en el seguiment de 
la implementació dels 
tallers. 

- Assessorar/donar suport en 
la programació de nous 
tallers. 

 
 
 
 

 

- Coord. ling, i 
Cap d’estudis 

 

 

 
 

- Coord. ling, i 
Cap d’estudis 

 
 

 
 
 
 

 

- 2016-17 

 
 
 
 
 

 
 

- 2016-17 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

- Disposar d’un nou pla lector. 

 
 
 
 
 
 

 

- Disposar d’un mínim de vuit 
tallers de lectura. 
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Estratègia Actuacions Responsable Temporitz. Indicadors 
À

m
b

it
 li

n
gü

ís
ti

c 
    

- Introduir del model AICLE/CLIL 
a l’etapa d’educació primària. 

 

 
 

- Reunions de treball entre 
l’equip docent de l’àrea 
d’anglès. 

- Formació del professorat. 

- Definició del bloc de l’àrea o 
àrea on implementar 
l’AICLE. 

- Definir els criteris per a la 
creació de materials 
específics d’AICLE. 

 

- Professorat 
d’anglès i 
Equip 
directiu. 

 
 

- 2017-18. 

 
 

- Grau de satisfacció del 
professorat en la 
implementació de la 
metodologia AICLE. 

 
 

Estratègia Actuacions Responsable Temporitz. Indicadors 

À
m

b
it

 s
o

st
en

ib
ili

ta
t 

    

- Vetllar pel seguiment i 
implantació del projecte per a 
la sostenibilitat com a escola 
verda. 

 
 

- Reunions del comitè 
ambiental (pares, 
ajuntament, alumnes i 
mestres) 

- Reunions i coordinacions 
amb el professorat. 

- Intervencions tutorials. 

 

 

- Equip 
impulsor 

 

 
 

- 2016-20 

 
 

- Que l’avaluació del pla 
d’acció anual segui valorat 
positivament. 
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Estratègia Actuacions Responsable Temporitz. Indicadors 
À

m
b

it
 T

A
C

 

- Implementar la robòtica a 
l’escola per a fer més 
interdisciplinari 
l’aprenentatge i potenciar les 
habilitats competencials dels 
alumnes 

 

 

 

- Fer un bon ús de les TIC en 
benefici del procés 
d’aprenentatge. 

 

- Formar al professorat en 
robòtica. 

- Participar en projectes 
externs de robòtica. 

- Adquirir material de 
robòtica. 

- Dissenyar activitats de 
robòtica. 

 

- Realitzar xerrades 
informatives adreçades a les 
famílies. 

- Realitzar xerrades 
informatives adreçades a 
l’alumnat. 

- Tractament de les eines 2.0 
des de l’acció tutorial. 

- Orientar al professorat per a 
l’ús del moodle.  

- Actualitzar les aules virtuals. 

 
 

- Coord. TAC i 
Equip 
directiu. 

 
 
 
 
 
 
 

- AMPA i 
equip 
directiu 

- Coord. TAC i 
equip 
directiu 

 

 
 

- 2016-20 
 

- Destinar un 15% de la 
coordinació TAC a 
l’assessorament al 
professorat 

- Que en acabar el curs 2019 
tots els cicles hagin 
implementat activitats de 
robòtica. 

 

- Que cada curs els alumnes de 
cicle superior rebin una 
xerrada sobre l’ús de les TIC. 

- Reduir el nombre 
d’incidències entre alumnes i 
famílies per l’ús de les TIC. 

- Que al curs 2020 el moodle 
estigui actualitzat. 
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Estratègia Actuacions Responsable Temporitz. Indicadors 
À

m
b

it
 m

at
em

àt
ic

 

- Incentivar el canvi 
metodològic a partir del 
treball reflexiu de l’equip 
docent. 

 

- Generar espais de reflexió 
entre els docents que 
imparteixen l’àrea. 

- Potenciar l’ús del material 
didàctic de l’escola. 

- Consolidar i distribuir en el 
temps l’ús de materials 
alternatius en les sessions 
de matemàtiques. 

 

- Equip 
directiu. 

 

- 2016-20 
 

- Destinar un 15% de les hores 
complementàries al treball de 
reflexió. 

- Assolir que el 90% de 
l’alumnat superi l’àrea de 
matemàtiques en els 
diferents cursos de la PRI. 

 

À
m

b
it

 a
rt

ís
ti

c 

- Potenciar les dimensions de la 
percepció, comprensió i 
valoració; així com la 
interpretació i producció i la 
imaginació i creativitat. 

 

- Cercar la interdisciplinarietat 
de l’àmbit artístic a partir 
del llenguatge artístic. 

- Aconseguir orientació 
metodològica per al 
professorat. 

- Seguir generant produccions 
artístiques obertes a la 
comunitat escolar. 

 

- Equip 
directiu. 

- 2016-20 - Grau de satisfacció del 
professorat amb la 
metodologia implementada i 
les activitats realitzades. 
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À
m

b
it

 d
e 

l’a
va

lu
ac

ió
 

- Revisar les proves d’avaluació 
interna del centre. 

 

 

 

 

 

 

 
- Millorar els processos de 

participació (alumnat i 
famílies) en l’avaluació. 

- Reunions d’etapa per a 
valorar els àmbits avaluats i 
la temporització. 

- Confeccionar proves de 
qualitat lectora per a 3r i 5è. 

- Elaborar una prova de 
d’avaluació interna en 
llengua anglesa a 4t de PRI. 

  

- Restablir bianualment 
l’enquesta de grau de 
satisfacció de les famílies 
respecte diferents àmbits de 
l’escola. 

- Continuar i valorar la 
implementació de 
l’avaluació docent per part 
de l’alumnat. 

- Equip 
directiu i 
Coord. Ling. 

 

 

 
- Mestres 

d’anglès. 

 

 

- Equip 
directiu 

 

- 2016-17 

 

 

 

- 2016-18 

 

- 2017 

 

 
- 2016-20 

 

- Disposar una programació de 
proves d’avaluació interna 
per a l’etapa d’EI i PRI. 

 

 

 

 

 

 

 

- Grau de satisfacció i 
participació del professorat  
en l’anàlisi dels resultats, en 
la revisió i adequació de 
l’avaluació docent. 

 

 

 
 
 
  

Estratègies Actuacions Responsable Temporitz. Indicadors 
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À

m
b

it
 in

n
o

va
ci

ó
 e

d
u

ca
ti

va
 

- Revisar i actualitzar el PEC. 

 

 
 

 

 

- Sumar-nos a la iniciativa 
educativa Escola nova 21. 

- Reunions amb els diferents 
sectors de la comunitat 
escolar per definir on som i 
cap a on volem anar. 

 

 

 

- Aprovar la sol·licitud 
d’inscripció per part del 
consell escolar. 

- Valorar la viabilitat 
d’implementar  projectes 
innovadors, metodologies 
d’èxit d’altres centres ... en 
el nostre. 

- Intercanviar, col·laborar 
amb la resta de centres per 
a millorar els processos 
educatius.  

- Equip 
directiu. 

 

 

 

 

- 2016-18 

 

 

 

 

 

- 2016-20 

- Disposar d’un PEC actualitzat. 

- Grau de satisfacció i 
participació dels diferents 
agents de la comunitat 
escolar que han participat en 
la revisió. 

 

- Grau de satisfacció, 
participació i 
d’implementació de noves 
propostes metodològiques 
nascudes de l’Escola nova 21. 

 

 
 
 
 

Estratègia Actuacions Responsable Temporitz. Indicadors 
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3.2 Objectiu de l’àmbit de la cohesió social 

 

 

Objectiu: Seguir treballant conjuntament amb la comunitat escolar per a millorar la cohesió social. 

Estratègia Actuacions Responsable Temporitz. Indicadors 

- Promoure la projecció exterior del 
centre i de la divulgació dels 
projectes que s’hi realitzen. 

 

 

 

 

 

 

- Millorar la freqüència 
d’actualització del web i dels 
blocs de l’escola 

- Participar en les iniciatives 
que es duen a terme al 
municipi i/o zona del Baix 
Montseny. 

- Cuidar els espais interns i 
externs a l’aula de manera 
que reflecteixin la vida 
escolar. 

- Vetllar per garantir la millora 
de instal·lacions del centre. 

- Estudiar la viabilitat de 
confeccionar indumentària 
identificativa del centre 

- Dissenyar una pla 
d’intervenció conjuntament 
amb l’AMPA per tal 
d’arranjar els capgrossos. 

- Equip 
directiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
- AMPA 

 
- AMPA i 

Equip 
directius 

- 2016-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 2016-17 

 
- 2016-18 

 

 

- Nombre d’actuacions anuals 
realitzades per la comunitat 
escolar en la projecció de 
l’escola.  

 
 
 

- Grau d’execució d’obres per a 
la millora de les instal·lacions. 
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Estratègia Actuacions Responsable Temporitz. Indicadors 

- Elaborar un projecte de 
convivència. 

 

 

 

 

 

 
- Vetllar per una planificació 

educativa municipal que garanteixi 
l’equitat entre les escoles de la 
xarxa pública. 

- Promoure la implicació i el 
compromís de tots els 
agents educatius en la 
millora de la convivència en 
el centre i l’entorn. 

- Potenciar l’equitat educativa 
i el respecte a la diversitat 

- Reunions amb la comunitat 
escolar per elaborar el 
projecte. 

- Participar amb la resta de la 
comunitat educativa de la 
localitat en la planificació 
d’actuacions en els 
processos de preinscripció i 
matriculació (jornades 
educatives, reunions de 
coordinació amb els altres 
centres i l’ajuntament...) 

- Valorar la repercussió de les 
accions executades a nivell 
municipal i de centre 
(jornada de portes obertes, 
reunions de matriculació...) 

- Equip 
directiu. 

 

 

 

 

 

 
- Equip 

directiu. 

 

 

 

 

 

 

-  

- 2018-19 

 

 

 

 

 

 
- 2016-20 

 

 

- Disposar d’un projecte de 
convivència. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Reduir el percentatge de 
famílies del nucli del municipi 
que opten per escolaritzar els 
seus fills/es en altres 
municipis.   
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4. Avaluació del projecte 

Finalment, pel que fa a l’avaluació d’aquest projecte de direcció, igual com en qualsevol 

altre projecte, hom pot distingir l’avaluació puntual dels resultats aconseguits, i 

l’avaluació processal, és a dir, aquella que ens dóna informació de la manera com es 

desenvolupa: del clima del centre que es genera, de la consolidació de grups de treball, 

de la cohesió de l’equip, de l’actitud dels professors davant una determinada acció 

directiva... En conjunt, cal parlar d’una actitud general d’autoanàlisi i de reflexió sobre 

la pròpia acció,  la qual ha de presidir la gestió de qualsevol projecte. 

Pel que fa al seguiment del nivell d’acompliment del projecte de direcció és necessari 

delimitar tres qüestions que són consubstancials a qualsevol procés d’avaluació: 

- quan s’avaluarà? 

- com es farà? 

- qui n’és el responsable? 

Alhora d’establir-se la freqüència i el moment en que ha de realitzar-se el procés 

d’avaluació apostem per a fer-ho dins l’activitat habitual pròpia de l’escola. Des 

d’aquesta perspectiva, amb la intenció d’assolir la màxima rendibilitat del treball, 

l’elaboració de la Memòria Anual constitueix un moment idoni per a la revisió del grau 

d’acompliment del projecte: per valorar els problemes que han sorgit en la seva posta 

en pràctica, per generar noves propostes arran de les dificultats, per revisar la 

temporalització, per reassignar responsabilitats,... 

Pel que fa al procediment a seguir, optem per fer-ho d’una manera més intuïtiva, a partir 

de les valoracions que sobre el treball quotidià i els indicadors d’avaluació explicitats 

realitzen els diversos òrgans i equips de treball de l’escola, sense descartar la possibilitat 

d’establir procediments tècnics que garanteixin una major objectivitat en la recerca i 

processament d’informació com podrien ser els formularis. 

En darrer lloc pel que fa a les persones que han de realitzar l’avaluació del projecte de 

direcció intervindran el conjunt de l’equip directiu, el qual, com ja s’ha esmentat, ha de 

comptar amb la col·laboració de la resta d’instàncies del centre a l’hora de sistematitzar 

els resultats de l’observació, de recollir informacions de diversa procedència, de 

contrastar les valoracions realitzades,... 

Considerem que aquesta forma de procedir suposa un element de credibilitat per a 

l’equip directiu –s’ha de donar compte dels avenços i també els aspectes pendents– i 

alhora permet l’exercici del control social de la comunitat sobre els òrgans unipersonals 

de govern. 
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5. Difusió del projecte de direcció. 

Aquest projecte de direcció ha estat compartit i consensuat amb la comunitat escolar.  
Des d’una perspectiva de lideratge compartit és fa necessari que aquest projecte sigui 
públic i accessible a tota la comunitat educativa, en tant que és una declaració 
d’intencions de les accions a realitzar en els propers quatre anys per a millorar la qualitat 
educativa del centre. 

Un cop aprovat pel Consell Escolar, després d’haver estat presentat al claustre, aquest 
projecte serà lliurat a la inspecció dels SSTT del Maresme-Vallès Oriental i es procedirà 
a publicar-ho a la web del centre. També es farà difusió del contingut d’aquest projecte 
en les reunions de mares i pares d’inici de curs.   

 
 
 


