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1 INTRODUCCIÓ 

 

L’escola Germans Corbella té una llarga tradició pedagògica de més de trenta-cinc 

anys.  

 

L’any 2012 després d’una trajectòria professional centrada a l’escola Germans Corbella, 

l’equip de mestres em va demanar que assumís la direcció del centre. Vaig entomar 

aquell repte amb il·lusió, esforç i dedicació. 

Durant aquells quatre anys del primer mandat vam intentar, com a Equip Directiu amb 

la Marta (cap d’estudis) i l’Encarna i la Mireia (secretàries), que, mantenint uns bons 

resultats educatius, l’equip docent anés apropant-se a noves metodologies més 

competencials. Sense renunciar a la tradició pedagògica, vam coordinar intercanvis i 

experiències innovadores per avançar en l’aprenentatge cooperatiu, l’ús de les noves 

tecnologies i els grups interactius amb les famílies. 

Quatre anys després vam aconseguir consolidar bons resultats però no vam aconseguir 

una bona projecció de la nostra escola a la resta del poble. 

 

Ara, a punt de tancar el segon mandat, amb l’Albert (cap d’estudis) i la Mireia (secretària) 

puc dir que, mantenint uns bons resultats educatius, el període 16-20 ha estat marcat 

per un conjunt de canvis metodològics promoguts per l’equip directiu i l’equip docent i 

basats en les aportacions de la neurociència, la irrupció de les tecnologies de 

l’aprenentatge, el gir del món laboral que feia imprescindible un treball competencial a 

les aules, l’impuls d’Escola Nova 21 i l’entrada en vigor de decrets de canvi de 

currículum, d’avaluació i d’atenció a la diversitat des d’un marc inclusiu. 

Ha estat, també, un període en el qual hem organitzat i realitzat activitats conjuntament 

amb les famílies. Algunes de millora d’espais que han deixat petjada a l’escola: el turonet 

al pati de primària, els espais de joc d’Infantil i la renovació de la biblioteca. I d’altres, de 

compartir mirades i el sentit del canvi que anem fent com escola: tertúlies sobre Escola 

Nova 21, sobre la resolució de conflictes, de coeducació, de vivenciació matemàtica, 

etc. Activitats totes elles que ens han donat un sentiment de comunitat corbellina que 

ens ha omplert a tots i totes.  
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D’altra banda, hem iniciat un camí cap a la inclusió que, des de l’òptica del 

reconeixement de la diversitat, en el sentit  més ampli de la paraula, creiem necessari i 

que ens ha d’enriquir com a comunitat. 

 

No podem oblidar, però, que tot aquest procés s’ha dut a terme amb la pèrdua d’un grup 

d’Educació Infantil el curs 16-17, a l’inici del mandat, i, per la resta, amb la majoria de 

nivells a 50 o més alumnes. Amb una tipologia d’alumnat  que ha anat variant i amb uns 

recursos humans que s’han vist disminuïts a causa de la pèrdua del grup esmentat.  

 

I finalment, aquest últim curs, està acabant fortament condicionat pel tancament de 

centres educatius per la Covid 19. Un tancament que ens ha obligat a reinventar l’escola, 

tant a nivell organitzatiu i de metodologia, com de relació amb les famílies i l’alumnat. 

Sabem que ha estat una situació generalitzada, imprevista i d’un abast que a l’inici 

d’aquest curs no ens haguéssim pogut imaginar de cap manera. 

Però ens ha deixat amb un regust amarg al final del mandat i ha condicionat fortament 

la redacció d’aquest nou projecte que presento per imperatiu administratiu però que no 

puc considerar definitiu: no he trobat l’energia necessària per compartir i debatre les 

línies estratègiques amb l’equip docent de l’escola en un moment en què que tots i totes 

estem vivint amb molta incertesa la situació. Tampoc m’he vist en cor de fer-ne partícips 

ni l’AFA ni el Consell Escolar.  

 

Presento doncs, una proposta pensada i planificada per definir les actuacions de l’acció 

educativa a l’escola Germans Corbella durant el període 2020-2024 demanant disculpes 

a la comunitat educativa.  

Parteix dels objectius del Departament d’Educació, de l’actual PEC1 de l’escola, de 

la  Memòria de l’anterior PdD2 i de les dades anuals i els indicadors de centre. 

Ha estat útil, per l’elaboració del Projecte de Direcció, el Resultat de la valoració de 

l’assoliment dels objectius establerts en el centre educatiu i de la millora dels seus 

resultats, a partir de l’anàlisi del sistema d’indicador del curs 19-20, elaborat per la 

                                                

1  PEC: Projecte Educatiu de Centre 

2  PdD: Projecte de Direcció 
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inspecció educativa un cop efectuada l’actuació d'anàlisi i valoració del centre a partir 

de l’aplicació de l’AVAC3. 

La intenció és continuar treballant per un aprenentatge competencial que situï l’alumnat 

al centre de l’aprenentatge, amb una bona entesa entre l’equip docent de l’escola, 

coordinant la gestió amb cura i esperit de canvi i afavorint una bona relació entre tots 

els membres de la comunitat educativa, amb l’AFA4 i amb els altres centres educatius, 

entitats i agents socials del nostre entorn. 

 

L’equip estarà format per l’Albert Ametlla com a cap d’estudis i la Mireia Geronès com a 

secretària. Un equip amb qui ja he compartit els dos últims cursos de l’actual mandat, 

amb una gran capacitat de treball, compromès amb l’escola, i que m’ha fet créixer com 

a mestra i com a persona.   

Tots dos amb experiència en la pràctica docent que fan de la seva professió un repte  i 

que gaudeixen exercint la seva pràctica dia a dia. 

 

La gestió ha de ser una eina compartida. L’èxit del projecte depèn en part de la 

implicació i participació de tots i cadascun dels membres de l’escola Germans Corbella. 

És per aquest motiu que en farem la difusió oportuna perquè tothom en sigui coneixedor. 

L’assumpció compartida de responsabilitats entre els mestres a través d’un lideratge 

distribuït, ens permetrà assolir els objectius educatius de forma eficaç. 

També cal ser realista i sóc conscient, ara més que mai, que les necessitats del centre 

ens aniran marcant el camí i potser en algun moment del trajecte caldrà redefinir alguna 

actuació, modificar o fer noves propostes en el full de ruta. En aquest sentit el projecte 

de direcció és un document obert on hi juga un paper molt important l’avaluació del 

procés entesa com una possibilitat de millora. 

Per tant el camí proposat pels propers quatre anys es basarà en la presa de decisions 

de forma participativa, amb un lideratge compartit i una avaluació planificada per tal de 

donar coherència i força al projecte. 

 

Agraeixo especialment el suport de l’Albert i la Mireia i del claustre i personal PAS per 

presentar aquest projecte. La professionalitat i implicació amb què han entomant el repte 

                                                

3 AVAC Avaluació Anual del Centre, Inspecció Educativa, febrer 2020  

4 AFA: Associació de Famílies d’Alumnes. 
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de fer escola durant el confinament per la Covid 19, han estat el motor per trobar la força 

necessària i fer-lo possible.  

 

Les línies d’actuació per avançar cap a un camí conjunt seran la millora dels resultats 

educatius i de la cohesió social. 
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2 PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL 

2.1 La missió 

L’escola Germans Corbella és una escola pública que es defineix d’acord amb els 

principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i de 

professionalitat docent, d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació de les famílies 

i de cerca de l’excel·lència: som una escola catalana, laica, integral, plural, inclusiva, 

participativa i oberta al diàleg i a l’entorn (extret del PEC). 

2.2 La visió 

L’escola Germans Corbella vol ser una escola de qualitat, amb anhels d’innovació, amb 

esperit de cooperació, emocionalment intel·ligent, inclusiva i sobretot acollidora amb tots 

els membres de la comunitat educativa. 

Escola de qualitat: Treballarem per oferir nous entorns d’aprenentatge globalitzat que 

potenciïn les habilitats socials, emocionals, científiques, tecnològiques,  artístiques i 

participatives de l’alumnat, per garantir l’èxit escolar i una bona inclusió social. 

Innovació: Volem incidir en com s’aprèn tenint en compte els 7 principis de 

l’aprenentatge segons “The nature of learning: using research to inspire practice”, 

publicat per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE): 

Escola Inclusiva: Potenciant un ambient acollidor, afectiu i solidari on tot l’alumnat se 

senti atès i on es tinguin en compte les necessitats educatives i les diferents capacitats 

d’aprenentatge. 

1. L’alumnat és el centre de l’aprenentatge. 

2. L’aprenentatge és de naturalesa social: cal fomentar l’aprenentatge cooperatiu 

ben organitzat. 

3. Les emocions són part integral de l’aprenentatge: els docents estan en sintonia 

amb les motivacions dels alumnes i amb el paper clau que tenen les emocions. 

4. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals. 

5. L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge. 

6. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge: expectatives clares i 

estratègies d’avaluació coherents. 

7. Aprendre és construir connexions horitzontals entre les àrees de coneixement i 

matèries; també amb la comunitat i amb el món en general. 

http://www.oecd.org/education/ceri/50300814.pdf
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Per aconseguir aquesta línia d’escola necessitem crear un clima de responsabilitat, 

honestedat, transparència i comunicació. Aquests factors són els que possibilitaran que 

tots els membres de la comunitat educativa tinguin el sentiment de pertinença a la 

comunitat i que ningú se’n senti exclòs. 

2.3 Els valors 

La nostra proposta educativa vol posar l’accent en:    

 

Volem que aquests valors siguin presents en tots els racons, activitats, paraules, actes 

de l’escola, de tal manera que se’n desprengui una manera de fer, de ser i de pensar. 

  

 El concepte positiu d’un mateix, l’empatia, l’autoestima i la confiança en les 

pròpies habilitats i capacitats. 

 L’interès i el gust per aprendre amb esforç, constància i rigor. 

 El valor de l’amistat coma eix bàsic de les relacions i com a creixement 

personal. 

 La responsabilitat, la participació, la solidaritat, la cooperació i l’actitud de 

compartir. 

 El coneixement i el respecte per les diferents cultures. 

 L’expressió i la creativitat com a forma de comunicació. 

 El compromís vers la sostenibilitat i respecte pel medi ambient. 

 El sentiment de pertinença i responsabilitat cap la nostra comunitat i el 

nostre poble. 
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3 MEMÒRIA DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ DEL PERÍODE 16-20  

3.1 Valoració dels indicadors del progrés del PEC  

3.1.1 Anàlisi de context 

Tal i com consta a la Memòria del PdD, la participació de les famílies s’ha vist 

consolidada en les activitats de Grups Interactius.  

També hem pogut constatar la implicació de famílies que han fet possible les activitats 

de “Fem dissabte” i les tertúlies pedagògiques “Fem un cafè?” valorades positivament 

per part dels i les participants. Tot i així, volem fer créixer aquestes dues últimes 

activitats en col·laboració amb l’AFA. 

 

3.1.2 Anàlisi de resultats 

 16-17 17-18 18-19 

Cicle inicial 90,86% 90,91% 97,04% 

Cicle mitjà 98% 
 

95,42% 
 

95,32% 

Cicle superior 96,94% 98,85% 97,6% 

Font: Elaboració pròpia 

 

 16-17 

CS 

16-17 

Cb 

17-18 

CS 

17-18 

Cb 

18-19 

CS 

18-19 

Cb 

Llengua 
Catalana 

100% 89,8% 

 

100% 94% 100% 89,36% 

Llengua 
Castellana 

100% 89,8% 100% 95,92% 98% 83,33% 

Llengua 
Estrangera 

91,84% 91,84% 96,15% 94% 94% 91,49% 

Matemàtiques 95,92% 81,63% 98,08% 98% 96% 91,67% 

Font: Elaboració pròpia 

  

 

 Índex d’alumnes que superen el cicle: 

 Índex d’alumnes que superen les àrees en acabar el Cicle Superior (CS) i 

que superen les Competències Bàsiques (Cb): 
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 16-17 17-18 18-19 

Departament 92,55% 95,98% 92,9% 

Font: Elaboració pròpia 

 

Dels resultats obtinguts, en podem fer l’anàlisi següent: 

 

 

3.1.3 Anàlisi de recursos 

Referent a l'ús de l’aula virtual, a la memòria s’exposa que vam substituir l’ús d’aquest 

entorn per l'ús de les eines telemàtiques que ens ofereix Google Apps for Education 

(correu, drive, classroom, Meet, etc.) a partir del nostre domini d’escola.  

Referent a la nostra web, durant aquest període l’hem renovada i actualitzada i continua 

essent un canal d'informació, a la qual estan inscrites un 96% de les famílies. Aquest 

any hem aconseguit una subscripció rècord amb l’impuls fet a les reunions de famílies 

d’inici de curs i donat el tancament de l’escola per la Covid 19. El nostre objectiu serà 

mantenir aquesta percentatge de subscripció. 

 

3.1.4 Anàlisi de processos 

Ens marcàvem com a indicador el seguiment i participació de les famílies. En aquest 

sentit aconseguim que el 100% assisteixin, com a mínim, a una entrevista de seguiment 

cada curs. 

 Rendiment acadèmic de l’Educació Primària: Índex elaborat a partir dels 

resultats de les proves internes i proves externes: 

 Més d’un 85% dels alumnes superen el Cicle Superior complint així amb 

els objectius d’Europa 2020. 

 Aconseguim bons resultats a les proves de Competències Bàsiques 

mantenint-nos per sobre de la mitjana de centres de la nostra tipologia. 

 Els resultats del centre, corresponen per sobre d’un 92% amb als 

resultats de les Competències Bàsiques. 
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3.2 Valoració dels indicadors de progrés del PdD 16-20 

3.2.1 Millora dels resultats educatius 

Referent a la revisió de la línia pedagògica de centre per a la millora de 

l’aprenentatge competencial de l’alumnat, ens cal continuar avançant en les 

competències comunicatives i volem consolidar el Pla literari i l’ús de la biblioteca. 

També ens caldrà recollir la sistematització d’una metodologia vivencial i manipulativa 

de l’àmbit matemàtic i continuar avançant amb la competencialitat i globalització de 

l’aprenentatge basat en projectes. També valorem que ens cal millorar l’avaluació 

formativa i formadora i sistematitzar les rúbriques i  l’autoavaluació. I continuar apostant 

per l’intercanvi i la formació en xarxa.  

Pel que fa a l’actualització de l’ús de les noves tecnologies de l’aprenentatge i de 

la comunicació ja hem comentat que hem millorat el format de la web i hem avançat 

en l’ús d’eines telemàtiques. Ens caldrà revisar i actualitzar el Pla TAC per a fer-hi 

constar tots aquests canvis que hem hagut d’accelerar per reorganitzar-nos i donar 

resposta al tancament de centres per la Covid 19. 

Quant a l’aplicació, revisió i/o elaboració dels projectes de centre i/o Plans 

d’Innovació volem treballar per avançar i millorar en tots els projectes que ens 

defineixen com a centre: “Jugar y convivir”, aprenentatge cooperatiu i grups interactius. 

I també volem ampliar el projecte per potenciar activitats sensorials, motrius i 

d'experimentació a l’Educació Infantil i fer-lo arribar a Primària amb la creació d’una aula 

STEAM5. 

I finalment, valorant l’atenció de les necessitats educatives del nostre alumnat 

tenint en compte la diversitat hem vist que tenim ben establerts els canals de 

coordinació però volem avançar amb el DUA6. 

 

3.2.2 Millora de la cohesió social  

Referent a l’increment de la participació de tots els i les  membres de la comunitat 

educativa hem sistematitzat les assemblees de centre i ara ens proposem promoure 

una participació més activa de l’alumnat en la presa de decisions. Referent a les famílies 

ens proposem de seguir promovent espais d’intercanvi i complicitat en col·laboració amb 

                                                

5 STEAM: Science, Technology, Engineering Art and Maths 

6 DUA: Disseny Universal de l’Aprenentatge  
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l’AFA. Finalment, continuarem buscant la manera d’organitzar espais de debat i 

intercanvi entre l’equip docent de l’escola i continuarem, també, formant part activa del 

Pla Educatiu d’Entorn de Cardedeu (PEEC).  

Pel que fa al treball de la diversitat com un valor enriquidor, la formació Cardedeu 

Coeduca ens ha donat la possibilitat de compartir i viure la diversitat dins l’equip docent 

com un valor que ens ha omplert com a equip i alhora hem pogut introduir activitats amb 

l’alumnat que han fet possible la vivència d’aquesta diversitat. El resultat ha estat molt 

satisfactori i continuarem en aquesta línia. 

I finalment, quant a la millora de la projecció del centre a Cardedeu no només hem 

diversificat activitats amb entitats del municipi  sinó que també hem creat una caminada 

familiar oberta al poble, el “Corbella&Marxa” que ha estat tot un èxit i que esperem poder 

reprendre el curs que ve i molts més.  

 

 

3.2.3 Anàlisi del centre i de l’entorn   

 

Partint dels indicadors7 que el Departament d’Educació ens proporciona, podem tenir 

una visió més acurada de la situació del centre, per tal d’incidir amb més coneixement 

en la millora dels seus resultats i de la cohesió social. 

 

 

 16-17 17-18 18-19 19-20 

Alumnes Ed. Infantil 120 115 117 142 

Alumnes Ed. Primària 301 296 306 285 

     Font: Elaboració pròpia 

 

 

16-17 17-18 18-19 19-20 

70% 73,43% 62,73% 65,27% 

     Font: Elaboració pròpia 

                                                

7  Es presenten els resultats de quatre cursos consecutius en algunes dades i de tres en aquelles que 

no  disposem de les dades del curs actual 

 Alumnes matriculats al centre: 

 Índex de famílies associades a l’AFA: 
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16-17 17-18 18-19 19-20 

1,42% 2,68% 5,67% 2,34% 

     Font: Elaboració pròpia 

 

16-17 17-18 18-19 19-20 

5,45% 4,87% 5,91% 4,92% 

     Font: Elaboració pròpia 

 

16-17 17-18 18-19 19-20 

4,27% 2,68% 2,83 % 2,34% 
 

     Font: Elaboració pròpia 

 

 

 16-17 17-18 18-19 19-20 

Altes alumnat  --- 1,17% 
 

2,29% ---- 

Baixes alumnat --- 1,46% 0,65% ---- 

Professorat 11% 7,69% 13,21% ---- 

     Font: Elaboració pròpia           

 

 16-17 17-18 18-19 19-20 

Departament 92% 69% 90% ---- 

 Font: Elaboració pròpia 

 

 Índex d’alumnes amb necessitats educatives especials (motrius, físiques, 

psíquiques i sensorials): 

 Índex d’alumnes amb necessitats educatives específiques (situació 

socioeconòmica desafavorida): 

 Índex d’alumnes de nova incorporació al sistema educatiu (menys de 2 

anys): 

 Índex de mobilitat: 

 Índex de demanda d’escolarització: 
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D’aquestes dades en podem extreure la informació següent: 

 

  

 Del total de 427 alumnes inscrits el curs actual a l’escola, un 12% són 

alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.  

 Un 70% de les famílies de l’escola estan associades a l’AFA. 

 El claustre és força estable. 

 És una escola amb demanda a P3 en primera opció per sota de l’oferta 

inicial, tot i que amb segones opcions, omplim totes les places.  
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4 OBJECTIUS A ASSOLIR 

Un cop finalitzada i analitzada la diagnosi del centre, i a partir de la Memòria del PdD 

2016-2020, els esforços de l’Equip Directiu aniran encaminats, al llarg dels quatre 

propers anys, a introduir canvis i propostes de millora per tal d’incidir en aquelles 

estratègies i objectius que han quedat per consolidar i de les noves estratègies i 

objectius que se’ns obren de resultes del punt on som.  

Tenint en compte, també, els objectius prioritaris del nostre sistema educatiu segons la 

Resolució del 29 de juny de 2019 per la qual s’aproven els documents per a 

l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels 

serveis educatius per al curs 2019-2020:  

 

 Promoure un model de professorat competent i compromès amb el projecte 

educatiu del centre, que exerceixi un lideratge orientat a la qualitat i a la millora de 

tots els alumnes. 

 Fomentar un lideratge distribuït dels equips directius i de la Inspecció d'Educació, 

orientat a la transformació i la millora educativa. Reforçar l'autonomia dels centres 

per construir projectes adaptats a cada realitat amb l'acompanyament i suport de 

l'Administració educativa.  

 Estructurar un sistema de xarxes de treball i d'aprenentatge entre els centres per tal 

de compartir objectius, recursos, capacitats i posar en valor pràctiques d'èxit 

educatiu a tots els centres del país i impulsar una política educativa centrada en 

sumar esforços, que garanteixi l'aprenentatge entre iguals i elimini qualsevol 

competència entre centres.  

 Generar les condicions necessàries per assegurar la inclusió i combatre la 

segregació amb l'objectiu de garantir el dret a l'educació en igualtat d'oportunitats i 

eliminar radicalment tot tipus de violència. 

 Bastir un servei públic compromès amb l'equitat i l'assoliment de l'escolarització 

equilibrada, que respecti la diversitat de projectes i la seva estabilitat a partir d'un 

finançament equitatiu, i en què l'educació pública sigui l'eix vertebrador del sistema.  

 Desplegar un model educatiu que reforci la participació activa de les famílies en 

l'educació dels seus fills, la coresponsabilitat dels ajuntaments amb l'Administració 

educativa i la interconnexió amb l'entorn, capaç de donar resposta comunitària als 

reptes educatius.  

http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/resolucio_doigc_19_20.pdf


PROJECTE DE DIRECCIÓ 2020 – 2024                                              Gemma Vilaplana i Hortensi 
 

 

                                                     

  ESCOLA GERMANS CORBELLA                                                                    16 

 

 

 Consolidar el model lingüístic del país, potenciant la llengua catalana com a 

vehicular dins un projecte plurilingüe i intercultural.  

 Estendre la innovació en el procés d'ensenyament i aprenentatge, amb base 

científica, i amb l'impuls de la cultura avaluadora, com a motor de millora i de 

transformació educativa.  

 Avançar cap a una Administració que promogui un projecte educatiu de país que, 

des del diàleg i el consens, afavoreixi l'autonomia, la millora i l'estabilitat del sistema 

educatiu. 

 

 

 

 

Així doncs, els objectius que ens proposem assolir al llarg dels propers quatre anys, els 

centrem en la millora dels resultats educatius i en la millora de la cohesió social i queden 

recollits a les graelles següents: 

 

OBJECTIU: 1 MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS 

ESTRATÈGIA: 1.1 Consolidació de la línia pedagògica de centre per a la millora de l’aprenentatge 

competencial de l’alumnat. 

OBJECTIUS GENERALS  

1.1.1  Promoure activitats per millorar les competències comunicatives i lingüístiques de l’alumnat. 

1.1.2 Sistematitzar el canvi metodològic de l'àmbit matemàtic.  

1.1.3 Consolidar l'aprenentatge basat en projectes. 

1.1.4 Millorar els processos d’avaluació. 

1.1.5 Promoure espais de formació i d’intercanvi de bones pràctiques.  

ESTRATÈGIA: 1.2  Revisió de la cultura digital de centre. 

OBJECTIUS GENERALS  

1.2.1 Organitzar l’estructura digital del centre. 

1.2.2 Promoure l’ús curricular de la tecnologia digital i l’intercanvi de recursos TIC a tota la comunitat 

educativa. 
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 ESTRATÈGIA: 1.3 Millora de l’atenció a la diversitat des d’un marc inclusiu. 

OBJECTIUS GENERALS: 

1.3.1 Optimitzar la organització per a l’atenció a la diversitat. 

1.3.2 Consolidar projectes inclusius a l’aula i amb la comunitat.  

ESTRATÈGIA: 1.4 Canvi d’enfocament dels projectes de centre i/o plans d’innovació. 

OBJECTIUS GENERALS: 

1.4.1 Reformular el projecte “Jugar y convivir”. 

1.4.2 Consolidar el projecte Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar. 

1.4.3 Diversificar les propostes  de les activitats de Grups Interactius. 

1.4.4 Impulsar un projecte que englobi activitats de ciència, tecnologia, enginyeria, arts i 

matemàtiques a primària (aula STEAM). 

 

 

 

 

 

OBJECTIU: 2. MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL 

ESTRATÈGIA: 2.1 Increment de la participació de tots els membres de la comunitat educativa. 

OBJECTIUS GENERALS  

2.1.1 Promoure la democràcia participativa per part de l’alumnat a l’escola. 

2.1.2 Impulsar comissions mixtes famílies-professorat per millorar processos i projectes d’escola. 

2.1.3 Optimitzar  els espais de reflexió i presa de decisions sobre la pràctica docent. 

ESTRATÈGIA: 2.2 Vetllar per la bona convivència al centre amb una  gestió positiva dels conflictes. 

OBJECTIUS GENERALS  

2.2.1  Promoure el Pla de Convivència com l’eina de provenció de conflictes .  

2.2.2 Millora dels processos d’acollida. 

2.2.3 Diversificar les estructures de la  gestió positiva dels conflictes. 
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ESTRATÈGIA: 2.3  Foment del  treball en xarxa amb centres i entitats del nostre entorn. 

OBJECTIUS GENERALS  

2.3.1   Organitzar i participar en les activitats del Pla Educatiu d’Entorn de Cardedeu. 

2.3.2 Promoure activitats i/o projectes comunitaris en col·laboració amb entitats, agents socials i/o 

centres educatius del municipi . 
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5 DESPLEGAMENT DELS OBJECTIUS: ESTRATÈGIES, ACTUACIONS I 

INDICADORS DE PROGRÉS 

A partir dels  objectius generals que s’han establert per assolir al llarg dels propers 

quatre anys, es plantegen unes estratègies i es dissenyen unes activitats i actuacions 

per portar-les a terme, on consten també els responsables de cada actuació.  

També hi ha la temporització de cada objectiu al llarg dels quatre cursos escolars, 

posant atenció a la fase en la qual  es troba cada un d’ells: diagnosi, acció, avaluació i 

consolidació. 

 

FASE 1 DIAGNOSI. Reflexió, primers acords, criteris... 

FASE 2 ACCIÓ. Portar a terme, engegar, començar... 

FASE 3 AVALUACIÓ. Reflexionar, valorar, modificar.. 

FASE 4 CONSOLIDACIÓ. Deixar establert, aprofundir, potenciar.. 
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5.1 Millora dels resultats educatius   

OBJECTIU 1.  MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS 

ESTRATÈGIA 1.1 Consolidació de la línia pedagògica de centre per a la millora de l’aprenentatge competencial de l’alumnat 

OBJECTIU GENERAL TEMPORITZACIÓ ACTUACIONS RESPONSABLE 

1.1.1 Promoure activitats per  millorar les 

competències comunicatives 

lingüístiques de l’alumnat 

Curs 

20-21 

Curs 

21-22 

Curs 

22-23 

Curs 

23-24 

 

 Impuls d’intercanvis orals inter i intra cicles 

 Renovació del pla literari i redefinició dels usos de la 
biblioteca 

 Revisió del procés de lectura i escriptura  
 

Comissió de biblioteca i 

pla lector 

1.1.2 Sistematitzar el canvi metodològic 

de l'àmbit matemàtic  

Curs 

20-21 

Curs 

21-22 

Curs 

22-23 

Curs 

23-24 

 Documentació amb acords metodològics de centre 

 Organització d’espais de vivenciació i manipulació 
matemàtica  

Comissió matemàtica 

1.1.3 Consolidar l'aprenentatge basat en 

projectes 

Curs 

20-21 

Curs 

21-22 

Curs 

22-23 

Curs 

23-24 

 Revisió de la competencialitat dels projectes 

 Consolidació de projectes inclusius vinculats a l’entorn  
Comissió de projectes 

1.1.4 Millorar els processos d’avaluació 
Curs 

20-21 

Curs 

21-22 

Curs 

22-23 

Curs 

23-24 

 Impuls de l’avaluació formativa i formadora 

 Treball de rúbriques, autoavaluació i coavaluació 

 Revisió dels indicadors i informes d’avaluació 

Comissió de coordinació 

1.1.5 Promoure espais de formació  i 

d’intercanvi de bones pràctiques 

Curs 

20-21 

Curs 

21-22 

Curs 

22-23 

Curs 

23-24 

 

 Anàlisi de necessitats formatives i d’intercanvi 

 Modelatge entre iguals 

 Planificació i calendarització dels espais d’intercanvi 

 Participació en  xarxes de treball i d'aprenentatge entre els 
centres 
 

Equip directiu 

INDICADORS 

DE PROGRÉS 

Mantenir els bons resultats aconseguits en el rendiment acadèmic de 

l’Educació Primària 

Mecanisme 

de recollida 

Índex elaborat a partir dels resultats de les proves internes i 

proves externes 
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OBJECTIU 1. MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS 

ESTRATÈGIA 1.2 Revisió de la cultura digital de centre 

OBJECTIU GENERAL TEMPORITZACIÓ ACTUACIONS RESPONSABLE 

1.2.1 Organitzar l’estructura digital del 

centre 

Curs 

20-21 

Curs 

21-22 

Curs 

22-23 

Curs 

23-24 

 

 Optimització del servidor i la unitat compartida de la GSuite 
del centre 

 Planificació d’adquisició i manteniment de programari i 
dispositius adequant-se a la transformació LAN del centre 

 Préstec de dispositius i recursos TAC a l’alumnat 

 Revisió i actualització del Pla TAC 2022-2026 
 

Coordinador TIC 

 

1.2.2  Promoure l’ús curricular de la 

tecnologia digital i l’intercanvi de 

recursos TIC a tota la comunitat 

educativa 

 

Curs 

20-21 

Curs 

21-22 

Curs 

22-23 

Curs 

23-24 

 Creació d’un espai de recursos TIC per al professorat, 
famílies i alumnat 

 Promoció i organització d’activitats al classroom 

 Impuls de la robòtica com una eina que permet la 
transformació i la millora de l’entorn 

Comissió TAC 

INDICADORS 
DE PROGRÉS 

Augment del % d’emmagatzematge dels recursos TIC al llarg dels 4 cursos   

Increment de la dotació de recursos TAC 
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OBJECTIU 1. MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS 

ESTRATÈGIA 1.3  Millora de l’atenció a la diversitat des d’un marc inclusiu 

OBJECTIU GENERAL  TEMPORITZACIÓ ACTUACIONS RESPONSABLE 

1.3.1 Optimitzar la organització per a 

l’atenció a la diversitat 

Curs 

20-21 

Curs 

21-22 

Curs 

22-23 

Curs 

23-24 

 

 Creació de l’Aula STEAM 

 Activitats multinivell segons el disseny universal de 
l’aprenentatge (DUA)  

 Modelatge dels suports universals, addicionals i intensius  

 Atenció a la diversitat amb  grups reduïts, desdoblaments 2 
mestres a l’aula i/o codocència 
 

 

Departament d’Educació 

Especial 

1.3.2 Consolidar projectes inclusius a 

l’aula i amb la comunitat 

Curs 

20-21 

Curs 

21-22 

Curs 

22-23 

Curs 

23-24 

 

 Augmentar l'aplicació d’estructures de treball cooperatiu 

 Aula STEAM 

 Projecte  d’esports inclusius  (mano a mano i Amics d’en 
Biel) 

 Col·laboracions diverses: SIEI El Sui, Hi som, Viver de Bell-
lloc, Residències de la gent gran, escoles bressol... 
 

 

Equip directiu 

 

IN
D

IC
A

D
O

R
S

 

  

     

Grau 

d’aplicació 
Nombre d’activitats DUA realitzades 

Mecanisme 

de recollida 
Recull de les activitats 

Grau de 

qualitat 

Grau satisfacció dels i les participants en les activitats 

compartides amb entitats o institucions 

Mecanisme 

de recollida 
Valoració de la MAC 

Grau 

d’impacte 

Nombre d’activitats en col·laboració amb entitats o 

institucions de l’entorn 

Mecanisme 

de recollida 
Calendari de les activitats 
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OBJECTIU 1. MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS 

ESTRATÈGIA 1.4 Canvi d’enfocament dels projectes de centre i/o plans d’innovació 

OBJECTIU GENERAL TEMPORITZACIÓ ACTUACIONS RESPONSABLE 

1.4.1. Reformular el projecte “Jugar y 

convivir” 

Curs 

20-21 

Curs 

21-22 

Curs 

22-23 

Curs 

23-24 

 Revisió de les activitats prèvies i durant les trobades dels 
Encuentros 

 Enfocament globalitzat i competencial de les trobades 

Departament d’Educació 

Física 

1.4.2. Consolidar el projecte Cooperar 

per Aprendre/Aprendre a Cooperar 

Curs 

20-21 

Curs 

21-22 

Curs 

22-23 

Curs 

23-24 

 

 Estructures cooperatives sistemàtiques a CM i CS   

 Vinculació a la xarxa Khelidôn 

 Participació als grups de treball, simpòsiums i jornades 
d’Aprenentatge Cooperatiu 
 

Comissió de treball 

cooperatiu 

1.4.3 Diversificar les propostes  de les 

activitats de Grups Interactius 

Curs 

20-21 

Curs 

21-22 

Curs 

22-23 

Curs 

23-24 

 Revisió de la tipologia i la quantitat de les activitats anuals  

 Aplicació dels grups interactius a altres espais (racons de 
matemàtiques, tallers…) 

Comissió de coordinació 

 

1.4.4. Impulsar un projecte que englobi 

activitats de ciència, tecnologia, 

enginyeria, arts i matemàtiques a 

primària (aula STEAM) 

 

Curs 

20-21 

Curs 

21-22 

Curs 

22-23 

Curs 

23-24 
 Usos i recursos dels espais de l’aula STEAM 

 Propostes de l’aula STEAM 
Equip directiu 

 

INDICADORS 
D’APLICACIÓ  

Document recull dels projectes amb el nou enfocament 
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5.2 Millora de la cohesió social  

OBJECTIU 2. MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL 

ESTRATÈGIA 2.1  Increment de la participació de tots els membres de la comunitat educativa 

OBJECTIU GENERAL TEMPORITZACIÓ ACTUACIONS RESPONSABLE 

 

2.1.1  Promoure la democràcia 

participativa per part de l’alumnat a 

l’escola 

 

Curs 

20-21 

Curs 

21-22 

Curs 

22-23 

Curs 

23-24 

 Assemblea d’aula i d’escola  

 Implicació de la comunitat educativa en la presa de 
decisions 

Directora 

2.1.2  Impulsar comissions mixtes 

famílies-professorat per millorar 

processos i projectes d’escola 

Curs 

20-21 

Curs 

21-22 

Curs 

22-23 

Curs 

23-24 

 

 Reforma d’espais en col·laboració amb les famílies 

 Intercanvi pedagògic amb famílies a través de les trobades 
“Fem un cafè?” 

 Espai d’acompanyament per a les famílies nouvingudes que 
ho requereixin 
 

Equip directiu 

2.1.3  Optimitzar  els espais de reflexió i 

presa de decisions sobre la pràctica 

docent 

Curs 

20-21 

Curs 

21-22 

Curs 

22-23 

Curs 

23-24 

 Impuls d’espais de trobada i reflexió de mestres 

 Treball en comissions pedagògiques 

 Dinàmiques de visió de centre 

Equip directiu 

 

IN
D

IC
A

D
O

R
S

 

  

     

Grau 

d’aplicació 

Com a mínim s’han promogut 16 espais de participació 

oberts a la comunitat educativa 

Mecanisme 

de recollida 
Calendari de les activitats 

Grau de 

qualitat 
Satisfacció de l’alumnat i de les famílies participants 

Mecanisme 

de recollida 
Valoracions dels i les participants 

Grau 

D’impacte 
Increment de la participació de les famílies 

Mecanisme 

de recollida 

Llistes d’assistència als diferents actes de 

participació de la comunitat 
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OBJECTIU 2. MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL 

ESTRATÈGIA 2.2  Vetllar per la bona convivència al centre amb una  gestió positiva dels conflictes 

OBJECTIU GENERAL TEMPORITZACIÓ ACTUACIONS RESPONSABLE 

2.2.1   Promoure el Pla de Convivència 

com l’eina de provenció de conflictes 

Curs 

20-21 

Curs 

21-22 

Curs 

22-23 

Curs 

23-24 

 Difusió del pla de convivència a la comunitat educativa 

 El pla com a eina de treball diari 

 Treball de tutoria i dinàmiques amb l’alumnat 

 Assemblea de representants d’aula 

Coordinadora LIC 

2.2.2 Millorar els processos d’acollida 
Curs 

20-21 

Curs 

21-22 

Curs 

22-23 

Curs 

23-24 

 Revisió del Pla d’Acollida 

 Qüestionari de satisfacció del procés d’acollida pel 
professorat 

 Impuls d’un espai d’alfabetització per a les famílies que ho 
necessitin 

Coordinadora LIC 

2.2.3 Diversificar les estructures de 

la  gestió positiva dels conflictes 

Curs 

20-21 

Curs 

21-22 

Curs 

22-23 

Curs 

23-24 

 Tallers mediació  

 Introducció de la mediació entre iguals 

 Augmentar les estratègies de gestió de conflictes 

Coordinadora LIC 

 

IN
D

IC
A

D
O

R
S

 

  

     

Grau 

d’aplicació 
% d’ús del Pla per part de la comunitat educativa 

Mecanisme 

de recollida 

Recull d’incidències contemplades pel Pla de 

Convivència 

Grau de 

qualitat 
Grau de satisfacció del procés d’acollida 

Mecanisme 

de recollida 

Qüestionari de satisfacció del procés d’acollida pel 

professorat 

Grau 

d’impacte 

Grau d’autonomia de l'alumnat en la resolució dels 

conflictes 

Mecanisme 

de recollida 
Registre de conflictes mediats 
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OBJECTIU 2. MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL 

ESTRATÈGIA 2.3 Foment del  treball en xarxa amb centres i entitats del nostre entorn 

OBJECTIU GENERAL TEMPORITZACIÓ ACTUACIONS RESPONSABLE 

 

2.3.1. Organitzar i participar en les 

activitats del Pla Educatiu d’Entorn de 

Cardedeu 

 

Curs 

20-21 

Curs 

21-22 

Curs 

22-23 

Curs 

23-24 

 

 Difusió  del Pla Educatiu d’Entorn entre la comunitat  

 Distribució dels recursos humans i esforços als espais de 
trobada i intercanvi 
 

 

Equip directiu 

2.3.2. Promoure  activitats i/o projectes 

comunitaris en col·laboració amb 

entitats, agents socials i/o centres 

educatius del municipi 

Curs 

20-21 

Curs 

21-22 

Curs 

22-23 

Curs 

23-24 

 

 Promoció d’activitats inclusives: Viver de Bell-lloc, Hi som, 

SIEI El Sui, esport inclusiu... 

 Impuls de projectes que ajudin a transformar l’entorn social, 

natural i cultural del municipi: Nevera solidària... 

 Consolidació dels lligams amb entitats i agents socials 

 

Equip directiu 

 

INDICADORS 

DE PROCÉS 

Haver participat a les activitats que formen part del Pla Educatiu 

d’Entorn 

Mecanisme 

de recollida 
Activitats a la MAC dels 4 cursos 
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6 LIDERATGE DISTRIBUÏT: TREBALL EN EQUIP, MILLORA, SATISFACCIÓ I 
RECURSOS  

 

En la introducció del Projecte de Direcció, posem de manifest la importància de treballar 

en equip i del lideratge distribuït, com a elements importants per assolir amb èxit els 

objectius marcats. 

L’Equip Directiu del centre, ha d’exercir un lideratge educatiu i pedagògic. I per portar a 

terme aquesta tasca, cal tenir autonomia per a prendre decisions importants, tant a nivell 

curricular, com en la selecció i formació del nostre equip docent.  

Per tant, en base al Decret 39/2014 de 25 de març, pel qual es regulen els procediments 

per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents, cada curs valorarem la 

possibilitat de definir llocs de treball que, a més de l’especialitat docent, tinguin atribuït 

un perfil propi amb característiques i funcions específiques, amb responsabilitats 

especials o condicions peculiars pròpies en consonància amb aquest Projecte de 

Direcció, i amb el Projecte Educatiu de l’escola.  

Proposo, doncs, la continuïtat com a Cap d’Estudis de l’Albert Ametlla, coneixedor de 

l’escola, amb formació sobre innovació, currículum i STEAM i membre participant del 

grup de treball “a+ a+” de matemàtiques. La seva capacitat d’empatitzar amb l’equip 

docent ajudarà a donar continuïtat als projectes d’escola consolidats fins ara i a 

impulsar-ne de nous d’acord amb les evidències científiques sobre l’aprenentatge i 

als  avenços de la societat del s. XXI. 

I també la continuïtat com a Secretària, la Mireia Geronès, la nostra especialista de 

música que participa al grup de treball “a+ a+” de matemàtiques. La seva 

professionalitat, experiència i dedicació al món dels infants, segur que ens pot ajudar, 

també, a donar l’impuls que necessitem per elaborar una línia d’aprenentatge més 

competencial a la nostra escola. 

Estic segura que l’experiència dels dos cursos anteriors formant part, els tres, del mateix 

equip directiu, ens ha facilitat una bona dinàmica de treball en equip i una entesa i 

capacitat resolutiva que ens permetrà assolir els objectius d’aquest PdD. 

 

Un de les tasques de l’Equip Directiu, és crear les condicions necessàries per tal que hi 

hagi una millora en els aprenentatges. Aquest fet, queda determinat pel grau d’implicació 

i de motivació del professorat del centre. Per això, tindrem molt present l’equip de 

mestres a l’hora de definir els objectius en qualsevol projecte de millora que es faci al 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6591/1346314.pdf
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centre, i tindrem en compte les seves opinions i coneixements, com a experts que són 

en matèria d’aprenentatge. 

Calen incentius a l’hora de treballar en equip. L’èxit del projecte, ja és un bon al·licient. 

Però no ens podem oblidar del reconeixement que es mereix i del reforç afectiu i 

professional, tant a nivell personal com a nivell públic. 

La direcció del centre, coneixedor del paper imprescindible dels mestres en l’èxit de 

qualsevol projecte, farà els esforços necessaris per fer possible que el treball en equip 

es faci en les millors condicions possibles, posant o buscant tots els recursos necessaris 

i amb la capacitació professional necessària per portar-ho a terme amb formació 

específica quan calgui.  

Per poder continuar duent a terme la meva tasca com a directora de l’escola Germans 

Corbella serà imprescindible comptar amb la col·laboració de tots els membres de la 

comunitat educativa. En aquest sentit, treballarem per fer una bona acollida i per 

mantenir i/o augmentar el sentit de pertinença de cadascuna de les persones que en 

formen part. 

Saber escoltar, tenir empatia, valorar totes les aportacions i potenciar la participació 

seran eixos clau del projecte. 

L’experiència professional de l’Equip Directiu i la implicació del nostre equip docent ens 

permetrà poder fer arribar als diferents cicles, estratègies metodològiques i 

organitzatives per donar continuïtat als bons resultats acadèmics en tots els àmbits.  

Potenciarem el treball competencial a través de la vivenciació i de la manipulació, de les 

diferents àrees ja que és cap on creiem que cal caminar. Hem d’aconseguir que el nostre 

alumnat realitzi aprenentatges significatius i funcionals, que afavoreixin la seva 

autonomia i que desenvolupin un esperit crític davant tot allò que els envolta. 

Per ajudar l’equip docent aportarem les novetats curriculars, metodològiques i 

organitzatives, facilitarem la seva formació, valorarem la seva experiència professional 

i afavorirem el treball d’equip, tenint en compte les seves necessitats i escoltant les 

seves propostes. 

Aquest projecte neix fruit de la il·lusió de poder continuar construint una escola de 

qualitat on alumnes, mestres, famílies i municipi se’n sentin part integrant. Una escola 

acollidora i oberta a les innovacions que esdevingui una escola de referència i que tingui 

present que: 

“Un mestre és una brúixola que activa els imants de la curiositat, el 
coneixement i la saviesa en els i les alumnes”     E.Garrisson    



PROJECTE DE DIRECCIÓ 2020 – 2024                                                       Gemma Vilaplana i Hortensi 
 

 

                                                     

  ESCOLA GERMANS CORBELLA                                                                    29 

 

 

7 CONCRECIONS DE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE I 
MECANISMES DE PARTICIPACIÓ 

 

Partint de l’experiència organitzativa d’aquests últims quatre anys i tenint en compte que 

ens cal tenir espais d'anàlisi, de debat i de modelatge entre els diferents membres de 

l’equip, difícils d’encabir en el dia a dia de l’escola, seguirem amb els canvis introduïts 

en el mandat anterior en l’estructura organitzativa del centre. 

El primer lloc i per ser coherents amb el què hem exposat en el Projecte de Direcció, i 

per tal de donar força i continuïtat a l’impuls necessari per consolidar els criteris i redefinir 

la línia metodològica, treballarem amb les següents comissions pedagògiques: 

A cada comissió hi haurà un/a mestre/a de cada cicle, per tal que tothom pugui aportar 

la seva experiència i que tot allò que s’hi decideixi sigui adient a tot l’alumnat.   

D’altra banda donarem continuïtat a les comissions organitzatives de tasques 

compartides que ja teníem actualment:  

A cada comissió, hi haurà una persona de cada cicle, per tal que les tasques de gestió 

comuna recullin la visió de tota la línia d’escola, quedin repartides i tothom en sigui 

responsable d'alguna d'elles.  

El lideratge ha de basar-se també en un bon equip de coordinadors/es, que siguin 

transmissors/es de les inquietuds, motivacions i estat del professorat de cada cicle, per 

tal que la democràcia interna funcioni i el debat entre docents s’enriqueixi amb totes les 

aportacions. 

Aquestes estructures organitzatives tindran unes funcions i uns horaris de reunions 

especificats a la PGA de cada curs. 

 

 d’educació emocional i coeducació 

 d’aprenentatge cooperatiu 

 de biblioteca i pla lector 

 d’àmbit matemàtic 

 de projectes 

 comissió econòmica 

 comissió de festes 

 comissió d’informàtica 

 comissió de coordinadors de centre 
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Però en termes generals, les 6 hores no lectives del professorat, quedaran repartides 

de la següent manera: 

  

 sessió d’una hora setmanal: reunions de nivell (i amb especialistes d’EE). 

 sessió d’una hora setmanal: atenció a les famílies. 

 sessió  d’una hora i mitja setmanal:  sessió mensual per les reunions de 

claustre i quinzenalment sessions de comissions pedagògiques i 

comissions organitzatives alternativament. 

 sessió d’una hora i mitja setmanal: reunions de cicle destinades a 

aspectes organitzatius i seguiment d’infants. 

 sessió d’una hora setmanal: en la franja lectiva de tasques de cicle o 

centre. 
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8 MECANISMES D’AUTOAVALUACIÓ, DE PARTICIPACIÓ DE LA 
COMUNITAT EDUCATIVA  I RENDIMENT DE COMPTES 

 
L’avaluació ens ha de servir de punt de partida per reflexionar sobre els aspectes que 

ens portin a una millora dels resultats, tant a nivell pedagògic com a nivell organitzatiu.  

Els objectius que ens hem marcat en el Projecte de Direcció, cal que quedin concretats 

en els Plans Anuals dels propers quatre cursos (20-21, 21-22, 22-23 i 23-24), juntament 

amb les estratègies, les actuacions i els indicadors de progrés del propi PdD, per tal de 

poder fer una avaluació del projecte. Si al llarg del procés, se’n detecta alguna desviació, 

es faran les modificacions oportunes per tal de garantir l’assoliment dels objectius. 

Els responsables de portar a terme les actuacions prèviament marcades al PdD, hauran 

de retre comptes de les tasques realitzades. D’aquesta manera, el treball en equip, 

queda palès en tot el projecte, des del seu disseny i la seva execució, fins a la seva 

avaluació, fent tothom partícip de l’èxit del projecte.  

Es farà referència als recursos que s’han utilitzat per assolir els objectius, tot fent una 

valoració amb les oportunes propostes alternatives, si cal. 

Seguint els criteris de retiment de comptes del Departament d’Educació, avaluarem el 

Projecte de Direcció en tres fases diferents: 

8.1  Avaluació formativa:  

Durant els anys d’aplicació del Projecte de Direcció 

 

Què avaluarem? 
 La millora dels aprenentatges de l’alumnat, de l’organització i del 

funcionament del centre. 

Com ho avaluarem? 

 Analitzant el grau de compliment dels indicadors de progrés del 

PdD. 

 A través de l’avaluació externa pel sistema d’indicadors que 

aplica la Inspecció educativa de manera comparada amb la resta 

de centres de Catalunya. 

Quan avaluarem?  Al final de cada curs. 

Qui avaluarà?  El Claustre i el Consell Escolar. 

En quin document?  A la Memòria Anual 

On introduirem 

propostes de canvi? 
 A la PGA del curs següent. 
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8.2 Autoavaluació de l’equip directiu:  

A través de processos de reflexió i percepcions de les persones sobre la pràctica 

Què avaluarem? 
 L’acompliment i la satisfacció de la comunitat educativa per 

l’aplicació del PdD i per l’exercici de la direcció. 

Com ho avaluarem? 

 Amb processos d’autoreflexió sobre la pràctica a les reunions de 

claustre. 

 Amb apreciacions orals. 

 Amb l’enquesta de satisfacció a les famílies de 2n i 6è 

Quan avaluarem?  En finalitzar el 1r i 3r curs d’aplicació del Projecte de Direcció. 

Qui avaluarà? 
 L’equip directiu, el professorat, personal PAS (TEI, Aux. EE), les 

famílies i  l’alumnat  

En quin document?  A la Memòria Anual 

On introduirem 

propostes de canvi? 
 A les PGA dels cursos 2n i 4t d’aplicació del Projecte de Direcció. 

8.3 Avaluació final:  

Avaluació en finalitzar l’aplicació del Projecte de Direcció 

Què avaluarem? 

 Com ha incidit el Projecte de Direcció en la  millora de la qualitat 

educativa, els resultats acadèmics i la cohesió social de 

l’alumnat. 

 La satisfacció de la comunitat educativa pels processos i els 

resultats del centre. 

Com ho avaluarem? 

 Amb els indicadors de progrés del Projecte de Direcció i els 

resultats acadèmics i de proves externes de l’alumnat. 

 Un informe valoratiu de l’equip directiu al final del mandat que 

reculli les valoracions pròpies, i les que consten a les Memòries 

Anuals, de tots els membres de la comunitat educativa. 

Quan avaluarem?  En finalitzar el període del Projecte de Direcció. 

Qui avaluarà?  Claustre, Consell Escolar i la directora. 

Difusió 
 Lliurar l’informe a l’Administració Educativa. 

 Lliurar una síntesis de l’informe al Claustre i al Consell Escolar.  
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Un punt important a tenir en compte, és que cal traspassar al Consell Escolar les 

reflexions del claustre envers els resultats dels objectius del projecte, i viceversa, per tal 

de continuar guiant les accions de les diferents Programacions Generals Anuals.  

D’aquesta manera, les opinions de tota la comunitat educativa, poden tenir-se en 

compte.  

Les actuacions generals retran comptes als òrgans de control i participació del centre 

de la següent manera: 

 

o Claustre: A partir de la Memòria General Anual del curs anterior es 

recolliran les propostes del Claustre que formaran part de la PGA. A 

final de curs s’elaborarà la Memòria General Anual, on es recolliran 

les aportacions del claustre referents a l’anàlisi de les actuacions i 

grau de compliment dels objectius fixats. 

o Consell Escolar: al 1r trimestre es presentarà la PGA al C. Escolar 

del centre.  

o Famílies del centre: A la reunió general de setembre s’explicaran les 

línies generals de la PGA. 

o Inspecció: A partir de l’AVAC farà el seguiment de la coherència 

entre PdD, PGA i MAC i propostes de millora dels aspectes  

pertinents. 

o Claustre: A partir de les reflexions personals o col·lectives recollides 

en qüestionaris online o de documents compartits pels cicles, 

elaborarem la MAC. La presentarem a final de curs. Servirà de punt 

de partida per elaborar la PGA del curs següent. 

o Consell Escolar: A finals de curs es presentarà la MAC al Consell 

Escolar. Les seves aportacions seran recollides per l’elaboració de la 

PGA del curs següent. 

 PGA: El projecte de direcció es concretarà cada curs mitjançant la 

Programació General Anual, que haurà de permetre assolir els objectius 

formulats en el projecte. El retiment de comptes es farà a:  

 MAC: La Memòria Anual de Centre s’exposarà a final de cada curs. Retrà 

comptes referent a l’aplicació de la PGA a: 
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o Famílies del centre: A la reunió general de setembre s’explicaran les 

línies generals de la MAC. 

o Inspecció: A partir de l’AVAC farà el seguiment de la coherència 

entre PdD, PGA i MAC i propostes de millora dels aspectes  

pertinents. 

El Consell Escolar farà el seguiment de la PGA, la MAC,  l’aplicació 

del PEC, aprovarà les activitats extraescolars i les activitats 

complementàries, donarà el vistiplau a la contractació de l’empresa 

de menjador, aprovarà els pressupostos i les liquidacions 

econòmiques anuals així com les quotes de material escolar, 

intervindrà en la resolució de  conflictes,... 

o AFA: Reunions mensuals amb l’Equip Directiu. L’objectiu serà 

aconseguir una bona coordinació i col·laborar en diferents activitats 

de l’escola conjuntament. 

 Els resultats de les proves d’avaluació externa: Els resultats de les proves 

de Competències  Bàsiques de 6è seran exposats a: 

o Claustre: A final de curs es farà un anàlisi dels resultats obtinguts amb 

un document compartit pels cicles. Es farà una reflexió i se’n trauran 

les conclusions pertinents que serviran per introduir noves estratègies 

que ajudin a millorar els resultats. 

o Consell Escolar: A l’última convocatòria del curs s’informarà al C. 

Escolar dels resultats obtinguts a les proves i a la primera convocatòria 

dels curs següent, quan es presenti la PGA, s’informarà de les 

mesures de millora acordades pel claustre. 

o Famílies del centre: les famílies de 6è rebran els resultats de les 

proves de C. Bàsiques dels seus fills/es. 

o Inspecció: Amb l’enviament de la MAC I PGA corresponent tindran 

coneixement de les mesures de millora acordades pel claustre. 

 

 Es portaran a terme reunions periòdiques amb: 

o El Consell Escolar: Un mínim d’una per trimestre i totes les que 

convinguin per tal d’aconseguir una bona coordinació.  
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o Famílies: Es farà una reunió inicial de nivell durant el mes de 

setembre i una al 2n trimestre de seguiment i evolució dels grups-

classe. També es realitzarà un mínim d’una entrevista personal per a 

cada família. 

 

 

o Claustres. 

o Consell Escolar. 

o Notícies a la pàgina web de l’escola i notificacions pel Telegram.  

o Es reforçarà amb la comunicació a través del grups de Whatsapp i de 

les notificacions Telegram de l’AFA. 

  

 La difusió dels documents de gestió es farà mitjançant: 
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9 CONCLUSIÓ 
 

Aquesta és la nova proposta de Projecte de Direcció per l’escola Germans Corbella pels 

propers quatre anys. És un projecte de continuïtat que parteix de la realitat del centre, 

de la coneixença que en tinc i de l’aportació que els diferents membres de la comunitat 

educativa ens han fet arribar en espais informals de trobada donada la situació viscuda 

de confinament i desconfinaments parcials. 

Aquest Projecte de Direcció és un document bàsic de gestió del centre i un instrument 

de la seva autonomia: en desplega el PEC, en quantifica i en temporitza les millores i 

en vincula l’acció dels òrgans unipersonals i col·legiats. 

Ha estat gestat de manera coherent a partir del propi Projecte Educatiu i amb la 

consciència que el veritable agent de l’autonomia és la pròpia comunitat educativa. 

Entenc el lideratge com a conductor d’un equip de persones que treballen de manera 

col·laborativa i democràtica per fer realitat aquells reptes que s’han assumit 

col·lectivament i, per tant, m’agradarà poder-lo compartir amb l’equip docent de l’escola, 

el Consell Escolar i l’AFA, quan les condicions ho permetin, per a revisar-lo i fer les 

modificacions que convinguin, si és el cas. 

És un projecte que intenta reflectir amb diferents graus d’intensitat, segons les 

necessitats detectades al centre, les funcions de representativitat, lideratge pedagògic, 

relacions amb la comunitat, organització i funcionament i gestió i cap de personal. 

És un document obert i singular, que intenta ser formal, coherent, útil, realista i flexible 

per tal de donar resposta a demandes i necessitats de qualsevol membre de la comunitat 

educativa.  
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