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1. Introducció 

 

Aquest projecte de direcció és un document que marca les nostres intencions, així com la 

proposta de concreció, i que té en compte a totes les persones que formen part de la comunitat 

educativa del centre. Està redactat desprès d’un primer any de mandat i formant part de l’equip 

Directiu dues persones de l’anterior Equip , tot seguint la línia de l’escola de dur a terme els 

relleus en els equips de govern de centre des del compromís per part dels mestres definitius a 

l’escola. Aquest document pretén presentar un projecte de continuïtat en tots els àmbits 

educatius amb l’esperit de potenciar totes aquelles activitats pedagògiques que han marcat la 

línia de l’escola, però també amb la intenció d’anar innovant en diferents àmbits educatius. 

Entenem el projecte de direcció com a una eina funcional, flexible i útil, realista en els seus 

plantejaments, que parteix de la diagnosi de la pròpia realitat i que manté una coherència amb 

la pràctica quotidiana de l’escola. Està al servei de les persones i té la funció de continuar 

definint la nostra identitat a partir de les reflexions d’anys anteriors i del dia a dia. 

Les persones que el presentem, formem part del claustre de l’escola Rocafonda, creiem en el 

projecte i línia de treball del centre, al mateix temps que valorem molt positivament el comptar 

amb tot el seu suport . Les tres, portem un important bagatge de docència en altres centres, 

però que en els últims anys, hem compartit l’experiència de treballar a l’escola Rocafonda i anar 

formant part de la consolidació i construcció d’aquesta. Pertanyem a cicles diferents, la qual 

cosa creiem que ens enriqueix i ens ajuda a tenir una visió global de tota l’escola, i considerem 

que ens pot ser útil per a dur a terme els objectius proposats. 

Per a la redacció del projecte hem tingut la col·laboració de l’actual equip directiu i del claustre, 

també hem consultat les instruccions del Departament d’Educació per al present curs, el Pla 

anual d’enguany, el Projecte de direcció de febrer de 2012, la Memòria del curs passat, el PEC 

i els resultats de les darreres avaluacions internes i de les proves de Competències Bàsiques. 
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El nostre objectiu és poder analitzar la situació real del centre, preveure objectius, establir noves 

mesures d’acció, estratègies i maneres de fer que ens permetin seguir consolidant i millorant el 

projecte de l’escola Rocafonda. 

 

Marc normatiu en el que s’inscriu 

En compliment del Decret  155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius 

públics i del personal directiu professional docent, modificat pel Decret 29/2015, es presenta 

aquest projecte de direcció de l’escola Rocafonda de Mataró per al quadrienni 2017-2021, com 

un projecte de continuïtat, seguint les línies educatives que han marcat la trajectòria de l’escola, 

però també amb la intenció d’incorporar noves metodologies de treball que aportin un esperit 

innovador al centre. 

A més, per desenvolupar-lo ha estat necessari consultar lleis i decrets educatius que han ajudat 

a concretar alguns aspectes i a delimitar algunes accions. 

* Llei 12/2009 de 10 de juliol, d’educació 

* Decret 155/2010 de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal 

directiu professional docent. 

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

direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent. 

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

* Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de 

l’educació primària. 

* Document de la Generalitat de Catalunya: Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar, Pla per a 

la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018. 

 

Competències i capacitats del candidat i l’equip 

Desprès d’aquest primer any de mandat, amb un nomenament extraordinari, on m’he sentit molt 

recolzada per tota la comunitat educativa, em disposo a presentar la meva candidatura com a 

possible directora de l’escola per a 4 anys més. La meva candidatura ha estat consensuada per 
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tot el claustre i puc comptar en l’equip amb dues persones amb experiència a la docència, una 

de les quals ja formava part de l’equip directiu sortint, i molt implicades en el centre, la qual cosa 

ens afavorirà el poder donar  una bona continuïtat a tot el projecte.  

Actualment, porto més de 13 anys exercint de mestra en diferents centres educatius, la gran 

majoria de Mataró i ara ja fa més de 5 anys que estic a l’escola Rocafonda on he estat exercint 

de tutora d’infantil i durant els dos últims cursos he fet de coordinadora d’aquest mateix cicle. 

Durant tots aquests anys, he procurat anar-me formant en diferents àmbits pedagògics, però 

especialment en aspectes relacionats amb el benestar social i emocional; aspectes que 

considero molt rellevants i importants per la bona convivència en un centre. 

L’equip està format per la cap d’estudis, Noemí Soriano Celma, que gràcies al seu bagatge 

professional aporta coneixement i experiència al grup, havent desenvolupat el càrrec de Cap 

d’estudis els últims 5 anys. És la persona encarregada de fer el seguiment del personal docent; 

fa la coordinació entre Primària i Secundària; manté les relacions amb el Centre de Recursos i 

el Pla de formació. També s’encarrega de gestionar i coordinar els/les alumnes de pràctiques. 

A més, és la persona assignada al cicle Superior (4t, 5è, 6è) per fer el seguiment de la feina 

pedagògica i donar suport. 

La Secretària, Anna Rubio Gonzalez, amb una extensa experiència docent i amb una valuosa 

formació sobre el treball de les emocions i el clima positiu a les escoles . És la persona 

encarregada de portar el control de l’economia del centre; s’ocupa dels expedients i actes. 

També és la persona assignada al cicle Inicial-mitjà (1r, 2n, 3r) per fer el seguiment de la feina 

pedagògica i donar suport. 

Finalment, les tasques de direcció les assumiré jo, Roser Majó, sent: la persona encarregada 

de les relacions amb el Departament d’Educació, amb els Serveis Educatius de l’Ajuntament, 

amb el personal laboral i amb l’EMMM; coordinació dels Plans d’Entorn i dels projectes del 

centre; avaluació dels mestres funcionaris en pràctiques i d’interins, la coordinació amb EAP, 

EE, A.Social (comissió social) i representació a l’equip directiu dins la comissió CAD. A més, 

serè la persona assignada al cicle d’Educació Infantil (P3, P4 i P5), per fer el seguiment de la 

feina pedagògica i donar suport. 
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Totes aquestes són algunes de les feines que cal dur a terme en l’equip de Direcció, però cal 

precisar que seguint amb la filosofia de l’escola, es contempla la feina de direcció com una feina 

de responsabilitat compartida. És a dir, hi ha l’equip directiu amb els tres càrrecs unipersonals, 

però amb una distribució de tasques interna i de presa de decisions conjunta. 

 

 

 

2. DIAGNOSI ACTUALITZADA DEL CENTRE: 

 

La diagnosi actualitzada del centre s’ha previst organitzar-la des de diferents punts de vista: 

 

2.1. Des del punt de vista del context I les característiques 

L’escola Rocafonda, és una de les 20 escoles públiques de la ciutat de Mataró. Està situada a 

l’extrem del barri dels Molins, tocant a Rocafonda; llindant amb el cementiri municipal i amb 

l’escola pública Angela Bransuela i a tocar de l’escola pública Vista Alegre. Es troba sota del 

barri de Vista Alegre, en un límit de la ciutat, prop d’una zona industrial i espais urbanitzats. Va 

ser creada al 1977, fruit d’un dèficit molt gran de places escolars de l’època i vinculada als 

principis bàsics de la “pedagogia activa”. Així doncs, és una escola amb un llarg recorregut 

educatiu que manté els principis de ser una escola oberta, integradora i arrelada a l’entorn. 

És una escola d’infantil i primària amb 18 aules que internament ens organitzem en 3 cicles: 

Educació Infantil (P3, P4, P5), Inicial i mitjà (1r, 2n, 3r) i Superior (4t, 5è, 6è), per tal de facilitar 

la coordinació i el treball en grup encara que per segons quines activitats fem reunions amb 

cicles establers per la normativa. 

És de doble línia, amb 391 alumnes, dels quals, un 34% són estrangers, però hi ha un gran 

nombre més d’infants que han nascut i tenen la nacionalitat d’aquí, però són de famílies de 

procedència estrangeres. I que arriben a l’escola sense el coneixement de la llengua catalana 

ni castellana. 
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Som una escola d’Alta Complexitat amb sisena hora, per la qual cosa l’horari del centre és: per 

infantil de 9:00 a 12:00 i de 15:00 a 17:00, i el de primària és de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00, 

impartint 25 hores setmanals lectives i 5 hores setmanals d’horari complementari (docent), i 

donant la possibilitat a les famílies que ho necessitin una variada oferta no lectiva: acollida 

matinal (de 7:45 a 9:00), acollida al migdia (de 12:00 a 13:00) pels alumnes d’infantil, servei de 

menjador (de 12:00 a 15:00) i extraescolars de tarda (de 17:00 a 18:30). 

 

2.2. Des del punt de vista de l’entorn immediat i mediat 

El barri on està situada l’escola és un barri amb un gran percentatge d’immigració. En el darrer 

estudi de població del barri (gener del 2011), es donen les següents dades: 55’18% població 

nascuda fora de Catalunya, 32’82% població nascuda fora d’Espanya i 18’51% població amb 

nacionalitat estrangera. 

La nostra escola ha experimentat durant aquests últims anys canvis substancials en la població 

escolar:  Hem passat de tenir un 10% d’alumnes immigrants al 34% actual. De la mateixa 

manera, també hi ha més mobilitat amb altes i baixes d’alumnat al llarg del curs (matrícula viva). 

Això suposa un esforç de recursos per a poder donar el suport necessari a tots els alumnes i 

atendre la diversitat adequadament. 

A tot això, cal sumar-li que els 3 darrers cursos hem viscut un descens en les preinscripcions i 

matrícules. Si ens basem en l’estudi que ha realitzat l’Ajuntament de Mataró en la planificació 

escolar 2013-2018, preveu la disminució de fins a 7 grups de P3, en detriment del creixement 

de fins a 10 grups de 1r d’ESO als instituts. També constata que es comença a notar un descens 

de la natalitat, en aquest cas no tant com a conseqüència de la crisi, sinó com a efecte natural 

de l’exhauriment dels naixements vinculats a les generacions nascudes durant el baby-boom 

dels 60 i 70. Així doncs, podem corroborar que hi ha factors externs que no controlem 

directament. 

Per tot plegat, caldrà intensificar els esforços per potenciar que les famílies coneguin el projecte 

de l’escola i optin a matricular els seus fills en el centre. 
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2.3. Des del punt de vista pedagògic 

Seguint el Projecte Educatiu de Centre (PEC), a l’escola apostem per una pedagogia activa i 

flexible que integri la diversitat de ritmes del nostre alumnat.. Treballem amb activitats 

pedagògiques destinades a la formació integral dels alumnes, a l’adquisició de valors 

democràtics i coeducatius. Aquests són: 

- Realització de sortides i colònies a tots els nivells amb una concreció i continuïtat dels objectius 

com a element fonamental de coneixement. 

- Celebració de festes i danses, com a element de coneixement de les tradicions. 

- Tria del tema transversal de cada curs i que es plasma en una exposició per cicles. 

- Realització de tallers a tots els nivells, agrupant els alumnes per cicles amb una programació 

establerta al llarg de tota l’escolaritat; la tipologia de tallers varia segons les necessitats de cada 

cicle. 

- A l’àrea de Coneixement del Medi, desdoblaments per poder fer treball experimental i a l’hort. 

- Increment de les hores d’anglès i de treball en grup partit des dels primers cursos d’Educació 

Primària (Projecte PELE). 

- Des de P5 i a tota la Primària es fa l’Educació Física en Anglès 

-  Educació Infantil es treballen aspectes de llengua i matemàtiques en desdoblaments. 

- A Educació Infantil i C. Inicial es treballa per racons. 

- Representacions dels “Pastorets” amb els alumnes de 6è, que permeten el treball de molts 

aspectes relacionals i curriculars. 

- Els mestres tutors a partir de 3r dediquen una part del seu horari a les tutories individuals per 

fer un seguiment més personalitzat. 

- Des de fa molts cursos, a l’escola hi ha un treball gradual d’Assemblea a l’hora d’Alternativa a 

la Religió, per formar els alumnes en valors democràtics i fomentar el diàleg com a base per a 

la resolució de conflictes. 

- Activitats dirigides a fomentar el plaer per la lectura que estan englobades pel projecte PLEC: 

bosses viatgeres, apadrinament lector, tallers de lectura de cicle Superior, organització dels 30 

minuts de lectura. 
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- Activitats del Projecte ILEC 

- El treball que es fa des de la Comissió de Medi Ambient orientat a desenvolupar valors 

ecològics i de respecte a la natura. 

Per desenvolupar-les cal una bona gestió a nivell d’organització i d’horaris, per gestionar 

adequadament tots els recursos, així com la implicació de tots els membres que formen la 

comunitat educativa. La valorem positivament i caldria seguir esmerçant esforços per poder 

donar-los-hi continuïtat. 

Observant els resultats de les proves de Competències Bàsiques, sobretot en l’àrea de llengua 

catalana i castellana, es valora a l’avaluació interna que seria convenient dedicar esforços a la 

millora de l’ensenyament d’aquestes àrees. Per la qual cosa ens proposem fer assessoraments 

específics en aquestes àrees i vetllar per l’aplicació de tots els acords, també s’intensificaran 

les reunions intercicles. 

Caldria ampliar l’ús de les Noves Tecnologies dins les aules, tot i que els darrers cursos s’ha 

anat augmentant; cal seguir treballant i tenint-les en compte dins el procés d’ensenyament- 

aprenentatge. S’ha d’anar revisant el pla TAC i fer-ne el seguiment. 

 

2.4. Des del punt de vista dels processos de gestió organitzativa 

Actualment, el Claustre de professors està format per trenta-cinc mestres, dels quals 20 són 

tutors/es o cotutors (2 d’elles són també coordinadores de cicle), 1 és especialista de música, 

3 d’educació especial, 2 d’angles, 2 d’Educació física, 4 persones que realitzen reforços i 3 

membres de l’Equip Directiu que duen a terme la gestió del centre i fan reforços als 3 cicles (la 

Directora també porta la coordinació d’ed. Infantil). 

Cal tenir en compte que en la plantilla no tothom fa jornada completa, ja que hi ha 4 mestres 

amb reducció per cuidar fills menors de 6 anys.  

L’equip directiu està format per 3 persones, amb els tres càrrecs unipersonals, però amb una 

distribució de tasques internes i de presa de decisions conjunta. Aquest equip té establertes 

dues reunions de treball setmanal. L’equip directiu, juntament amb els coordinadors de cicle 
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formen l’equip de Coordinació, els quals es reuneixen un cop per setmana per analitzar i 

comentar els diferents aspectes rellevants que vagin sorgint a l’escola. 

Com a personal del PAS (Administració i Serveis) tenim 1 administrativa, 1 Conserge i 1 TEI 

(Tècnica d’Educació Infantil); i com a professional d’atenció educativa 1 professional de l’Equip 

d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) que ve al centre tots els dimarts al matí i que es troba 

amb les tres mestres d’Educació Especial i la comissió de la CAD (la qual organitza i coordina 

l’atenció de la diversitat dins del centre). 

Durant els últims anys i els pròxims cursos que vindran, s’està produint un augment important 

de mobilitat en la plantilla, ja que hi ha forces mestres que s’estan jubilant, la qual cosa està 

provocant un canvi generacional. Així doncs, caldrà dissenyar estratègies d’actuació per fer un 

bon acompanyament a tot el professorat, la nostra tasca serà filtrar, coordinar i fer més fàcil la 

feina de tots els professionals del centre. 

Les reunions de cicle i claustre permeten la coordinació i la participació de tots els membres en 

la presa de decisions col·lectives. Així mateix, s’estableixen uns càrrecs i unes comissions per 

tal de portar a terme els diferents projectes de l’escola,  que poden variar en nombre de 

membres i tipologia, segons les necessitats de cada curs i es valoren al juny. 

 

2.5. Des del punt de vista relacional 

Pel que fa a les famílies, l’escola té una composició força heterogènia, fruit de l’àrea geogràfica 

on s’ubica el centre. Per una banda trobem famílies de tota la vida del barri, per altra alumnes 

fills de famílies nouvingudes procedents d’altres països (sobretot de l’Àfrica), finalment i en 

menor mesura, famílies d’altres zones de Mataró que per temes de matrícula i sense haver 

escollit aquesta escola, estan destinats al centre. Tot plegat, fa que l’alumnat de l’escola sigui 

molt divers i que calgui dedicar molts esforços a la cohesió i bona relació entre tots els agents 

que formen part del centre. 

Per això i, com ja es fa esment en el PEC, l’escola s’identifica com una escola oberta, 

integradora i arrelada a l’entorn. I on un dels seus objectius principals és el de ser una escola 
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inclusiva. Per la qual cosa, l’escola utilitza tots els recursos normatius de reunions, entrevistes, 

etc. per tal de vincular les famílies a l’educació dels seus fills. 

A més, l’escola pertany al Pla Educatiu d’Entorn, on hi participem de forma oberta i activa. 

També funciona un projecte anomenat “Fem escola”, amb l’objectiu d’acollir i integrar a totes 

les famílies del centre. 

L’escola té elaborat i aplica el Pla d’acollida, eina essencial que aplega totes les actuacions que 

fa l’Escola per tal de facilitar l’adaptació de l’alumnat nouvingut i les seves famílies, que 

provenen d’altres països i, també, el de la resta de l’alumnat. Actuacions que afavoreixen el 

procés d’adaptació escolar i social dins del marc educatiu. 

Les relacions amb l’AFA intenten tenir sempre un ambient de diàleg i col·laboració, procurant 

arribar a acords per consens. El mateix fem en les decisions del Consell Escolar. Funcionen 

unes comissions mixtes (pares- mares/ mestres) que organitzen diferents activitats i serveis a 

la comunitat educativa (menjador, socialització de llibres, extraescolars, casal d’estiu, etc). 

  

2.6. Des del punt de vista de l’administració i dels recursos i de les relacions 

externes 

L’escola té clar que forma part d’una societat, on tots els agents externs hi tenen cabuda i que 

són molt importants. Per això, des del centre es potencia l’integrar-se i participar activament en 

la vida social i cultural de la ciutat. Participem en: Consell d’infants, programa Anem al teatre, 

visites a la Biblioteca A.Comas, cursos de natació de la piscina Municipal, Programa d’educació 

viària, visites a diferents espais municipals, Fem Dansa, Musiquetes, Cantània, Taller de joc i 

joguines, Programa LECXIT, etc. 

També, es facilita, dins les possibilitats, una utilització òptima de les instal·lacions: hi ha una 

subseu de  l’Escola Municipal de Música de Mataró, es fan activitats derivades del Pla Educatiu 

d’Entorn com: el Projecte de Patis oberts, cursos de català per adults,  organització de Reforç 

escolar i el Pla català de l’esport. 
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Des del centre també procurem tenir una fluida coordinació tant amb les escoles bressol de la 

zona, amb els instituts de secundaria com amb els plans de formació d’alumnes d’estudiants 

de grau d’educació infantil i primària i d’altres centres de cicles formatius de grau mitjà i superior. 

A nivell institucional, es manté una relació fluïda tant amb l’Administració local com amb la 

central.  

Al mateix temps hi ha una coordinació amb els professionals de Serveis Social, per tal de trobar 

línies d’actuació conjuntes amb les famílies que presenten dificultats socioeconòmiques o 

situacions socials desfavorides, així com altres aspectes més generals de relació amb l’entorn. 

Tenim coordinació amb els diferents organismes que treballen amb l’escola: EAP, LIC, CREDA, 

(que són del Departament) Serveis Socials, CEDIAP, CSMIJ, professionals privats que atenen 

alumnes del centre, Centre Obert, Càritas, Creu Roja, Sant Pau, etc. 

No obstant això, considerem que seria important crear un vincle més gran amb algunes de les 

entitats que han anat sorgint en el barri, per tal de tenir un arrelament més fort amb aquest. Per 

tot plegat, un dels nostres objectius serà intentar potenciar més l’obertura de l’escola a l’entorn 

proper. 
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3. OBJECTIUS A ASSOLIR, VINCULATS A LA MILLORA DELS RESULTATS 

EDUCATIUS. ACTUACIONS PREVISTES I INDICADORS DE PROGRÉS: 

 

Els objectius que ens proposem, seguiran en la línia de treball del Projecte Educatiu de Centre, 

que en l’apartat 3.2. diu: “s’entén l’escola com una institució (...) que es fomenta en el treball en 

equip i de cooperació”. 

Els objectius partiran de la diagnosi dels punts febles i forts del centre, que són: 

Punts febles de l’escola: 

- Famílies amb un baix nivell socioeconòmic i amb un grau alt de risc social. 

- Gran quantitat de famílies amb altres llengües maternes que no són el català. 

- Famílies poc arrelades a l’entramat social de la ciutat, però amb forts lligams a les seves 

cultures d’origen. 

- La poca participació en les activitats complementàries que s’organitzen, així com en les 

activitats extraescolars que es dinamitzen des de l’AFA. 

- Pèrdua de plantilla definitiva per jubilació i augment d’interins, provocant inestabilitat a la 

continuïtat dels projectes de centre. 

Punts forts de l’escola: 

- Diversitat cultural de la comunitat educativa. 

- Valoració positiva per part de les famílies de la tasca educativa de l’escola. 

- Edifici escolar amb instal·lacions amplies i amb moltes possibilitats. 

- Des dels orígens de l’escola, ha estat un centre arrelat al barri, acollidor i amb una aposta molt 

clara per la integració. 

- Cerca de nous recursos, metodològics i pedagògics, per a potenciar la millora educativa i 

atendre les necessitats individuals i col·lectives dels alumnes. 

Per tal de poder-los dur a terme, creiem necessàries una sèrie d’actuacions que es concretaran 

any rere any en el Pla anual i en l’Avaluació interna anual. Es revisaran a la memòria anual.



Escola Rocafonda  PROJECTE DE DIRECCIÓ 

 

 
13 

 

OBJECTIU DE SISTEMA 1: COHESIÓ SOCIAL 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: Propiciar un bon clima de convivència entre tota la comunitat educativa. 

OBJECTIU ESPECÍFIC: Potenciar la cohesió social i la convivència de tota la comunitat educativa. 

ESTRATÈGIES ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ 

    17-18 18-19 19-20 20-21 

Potenciació del 

desenvolupament 

integral dels alumnes. 

- Es treballarà per la igualtat i l’autoestima dels 

alumnes. 

- Treball del Projecte SANTI a tot l’infantil. 
- Treball de les emocions a tota l’escolaritat. 

-Tutoria entre iguals, pels alumnes de nova 

incorporació a mig curs. 

- Anàlisi de l’alumnat i les famílies 

del centre 

- Valoració de les circumstàncies 

individuals. 

-Valoració dels recursos emprats. 

-Claustre  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Aplicació i seguiment 

del Pla d’Acció tutorial 

- Reflexionar amb els alumnes sobre el treball 

d’hàbits, actituds i valors. 

- Elaboració dels horaris que permetin el màxim de 

presència del tutor. 

-Mantenir les tutories individuals a partir de 3r i 1 hora 

setmanal d’assemblea a tota la primària. 

- Centrar els especialistes en cicles concrets. 

-% de participació dels alumnes 

- Grau de satisfacció del 

coordinador 

-Cap d’estudis 

-Tutors/es 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Realització i aplicació 

del Pla de convivència 

-A nivell de cicles i de l’Equip Directiu, fer un anàlisi i 

reflexió de quina situació té el centre respecte la 

convivència. 

-Realitzar el Pla de Convivència a partir de l’aplicatiu 

del Departament. 

-Crear una comissió de convivència estable. 

- Diagnosi de l’escola. 
- Objectius a assolir 

-Comissió de 

convivència 

X X   

Elaboració i Iniciació del 

Projecte Escola 

Mediadora 

- Crear una comissió per a fer el Pla de treball i 

seguiment del Projecte. 

-Dur a terme les activitats que es generin del Pla de 

treball. 
-Participar en la formació que es generi del Projecte. 

- Nombre d’experiències posades 

en pràctica. 
-Valoració de les diferents 

experiències. 

- Millora del clima a les aules. 

-Comissió Escola 

Mediadora 

X X X X 

Foment d’activitats a fer 

fora del centre. 

- Es vetllarà per participar en diferents activitats i 

sortides a l’entorn. 

-Es potenciarà la participació en les colònies per part 

de tot l’alumnat de l’escola. 

-% de participació en les sortides i 

les colònies. 

- Valoració per part del professorat 

de les sortides i colònies. 

-Equip de 

Coordinació 
X X X X 
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Promoció i impuls de la 

participació de la 

comunitat educativa. 

-Seguir amb el Projecte Fem Escola. 

- Dinamització de les comissions mixtes de l’escola. 

-Implicar a les famílies en diferents activitats que es 

realitzin al centre. 

-Informar, explicar i fer seguiment de la carta de 

compromís a totes les famílies del centre. 

-Mantenir el marc de comunicació establert amb 

l’AFA i potenciar la participació del màxim de famílies. 

- Mantenir el clima distès, comunicador i de 

participació de les reunions del Consell Escolar. 

-Dinamitzar i renovar la web i el facebook de l’escola 

per tal que sigui una eina viva de comunicació. 

-Valoració de la comissió de 

Projecte Fem Escola i nombre de 

trobades realitzades. 
-% de participació en les trobades. 

-% d’activitats on han participat les 

famílies. 

-S’ha fet el seguiment dels 

compromisos presos a la carta de 

compromís amb les famílies. 

-Valoració i propostes de millora 

de l’AFA. 

-Valoració de les reunions de 

Consell Escolar. 

-Actes del Consell Escolar 

- Mínim de 3 entrades d’aula en la 
web de l’escola. 
- Valoració per part de l’AFA de la 

web i del facebook. 

-Equip Directiu 

-Comissió Fem 

Escola 

-Coordinador 

TAC 

X X X X 

RECURSOS: Documents de centre, horaris i calendaris de reunions, bloc i altres xarxes socials 
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OBJECTIU DE SISTEMA 2: MILLORA EDUCATIVA 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: Aplicar i fer el seguiment del Pla d’atenció a la diversitat 

OBJECTIU ESPECÍFIC: Planificar l’atenció a la diversitat. 

ESTRATÈGIES ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ 

    17-18 18-19 19-20 20-21 

Posada en marxa de les 

mesures d’atenció a la 

diversitat per a l’alumnat 

en funció de les 

necessitats que 

presenten. 

-Observar i detectar necessitats 

educatives a les aules per part de les 

mestres d’Ed. Especial. 

-Distribuir les hores d’Ed. Especial 

entre tots els alumnes de NEE 

-Elavorar, revisar i valorar els PI. 

- % d’actuacions realitzades. 

- Avaluacions de final de trimestre per 

cicles. 

-Mestres d’ed. 

Especial 

X X X X 

Identificació i /o revisió 

dels alumnes SEP 

- Avaluar l’assoliment d’objectius dels 

alumnes SEP 

-Increment del percentatge d’alumnes 

SEP que superen les proves de 

competències  de 6è respecte dels 

resultats de les proves de 5è. 

-Mestra de reforç 
-Tutors/es 
-Cicle 

X X X X 

Dinamització de la CAD 

del centre. 

- Revisar i consensuar amb l’EAP el 

Pla de treball de cada curs. 

- Establir reunions periòdiques per tal 

de coordinar, fer el seguiment i 

adequació de les diferents mesures 

adoptades en matèria d’atenció a la 

diversitat. 
-Proposar un coordinador de la CAD 

estable. 

- Valoració per part de la CAD de les 

actuacions dutes a terme. 

-Coordinador CAD 

X X X X 

Seguiment del programa 

Socialització de llibres i 

material. 

-Es continuarà amb el programa de 

reutilització de llibres. 

-Es seguirà promovent el programa 

de material socialitzat. 

- Grau de satisfacció de les famílies 

- Planificació de la renovació de llibres 

- % d’estalvi en material escolar. 

-Comissió 

socialització de 

llibres 
X X X X 

RECURSOS: Horaris, avaluacions, actes de la CAD, projecte socialització de llibres i material 
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OBJECTIU DE SISTEMA 3: MILLORA EDUCATIVA 

OBJECTIU ESTRATÈGIC:  Ús del català com a llengua vehicular a tota la comunitat educativa. 

OBJECTIU ESPECÍFIC: Vetllar, millorar i planificar lús del català com a llengua vehicular a tota l’escola. 

ESTRATÈGIES ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ 

    17-18 18-19 19-20 20-21 

Conscienciació de tot el 

personal que treballa al centre 

respecte de l'ús de la llengua 

catalana com a eina vehicular 

-Fer reunions  amb els 
coordinadors de les diferents 
activitats organitzades per 
l’AFA i altres entitats. 
-Fer trobades amb el personal 
PAS.  
- Fer conscient el Claustre de 
la necessitat de vetllar pel bon 
ús de la llengua en reunions 
d’aula, entrevistes amb 
famílies... 
- Revisar tota la 

documentació que surt de 

l’escola  

- Valoració per part de tota la comunitat 

educativa de l'ús que es fa del català a 

l’escola. 

-Equip Directiu 

X X X X 

Seguiment i, si cal, revisió del 

projecte lingüístic del centre. 

-Es revisarà i actualitzarà el 

Pla lingüístic de l’escola. 

-Es vetllarà per programar 

diferents activitats que 

potenciïn l'expressió oral a 

tota l’escolaritat. 

- Valoració per part del coordinador LIC -Coordinador LIC 

X X X X 

Promoure els cursos de català 

que es fan a l’escola dins del Pla 

Educatiu d’Entorn. 

- Es realitzaran cursos de 
català a l’escola dins del 
marc del Pla Educatiu 
d’Entorn. 
- Des de les aules, es 

motivarà als familiars 

catalanoparlants a participar 

en els cursos. 

-% de famílies que s’apunten als cursos 
de català. 
- % d’assistència als cursos 

-Coordinador LIC 

X X X X 

RECURSOS: Projecte lingüístic d’escola, espais per a la coordinació i trobada. 
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OBJECTIU DE SISTEMA 4: ÀMBIT DE GESTIÓ 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: Consolidar l’equip pedagògic del centre 

OBJECTIU ESPECÍFIC: Potenciar la implicació i el sentiment de pertinença de tot el claustre al centre. 

ESTRATÈGIES ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ 

    17-18 18-19 19-20 20-21 

Potenciació del sentiment 

de pertinença i implicació 

de l’equip de mestres al 

centre. 

-Planificació i aplicació d’un pla 

d’acollida pels mestres de l’escola. 

- Es potenciarà la motivació, 

implicació i gaudi de cadascun dels 

mestres que formen el claustre en 

les seves tasques i responsabilitat 

envers la feina. 
-Es procurarà anar consolidant de 

forma estable l’equip de mestres 

que formen el Claustre. 

-Es durà a terme una gestió 

transparent i participativa per part 

de l’Equip Directiu. 

-% de mestres que arriben nous al 
centre. 
- Valoracions de cada docent en les 
entrevistes amb l’Equip Directiu. 
- Resultats de l’enquesta anònima a 

tots els docents a final de curs. 

- Grau de satisfacció del Claustre amb 

la gestió de l’Equip Directiu. 

-Equip Directiu 

X X X X 

Dinamització de la 

coordinació entre mestres. 

- Fer diagnosi i reflexionar sobre 
diferents temes pedagògics. 
- Establir reunions de caràcter 

pedagògic  per cicles oficials i 

intercicles. 

- % de reunions fetes 
- Valoració i actes de les reunions 

-Equip de 

coordinació 
X X X X 

Impuls i potenciació del 

treball per càrrecs i 

comissions. 

-Es redefinirà i potenciarà el treball 
autònom de càrrecs i comissions 
establerts pel claustre, segons les 
necessitats del centre. 
-Es dinamitzarà el treball de 
comissions mixtes. 

- Avaluació dels càrrecs i comissions 
- Avaluacions internes de final de curs 
per part de cada un dels membres de 
les comissions i càrrecs. 

-Equip Directiu 

X X X X 

Detecció de les necessitats 

formatives del professorat i 

elaboració d’una proposta 

formativa. 

-Entre tots/es detectar les 
necessitats formatives del claustre. 
-Gestionar a través del PFZ, 
MEM,... la formació del Claustre, 
Cicle, etc. 
- Participar activament en les 
activitats de formació. 

-% de detecció de les necessitats 
formatives. 
-%d’activitats formatives realitzades 
-% de participació en les activitats 
formatives.. 
-Grau de satisfacció de les activitats 
formatives realitzades. 

-Claustre 
-Cicles 

X X X X 

RECURSOS: Documents diversos de centre, espais per a les coordinacions i trobades 
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OBJECTIU DE SISTEMA 5: MILLORA EDUCATIVA 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: Millorar els resultats educatius 

OBJECTIU ESPECÍFIC: Mantenir i/o millorar els resultats de les proves de CCBB de 6è i de l’avaluació diagnòstica de 3r. 

ESTRATÈGIES ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ 

    17-18 18-19 19-20 20-21 

Elaboració d’un pla 

estratègic per a 

mantenir i /o 

millorar els 

resultats de les 

proves de CCBB 

de 6è i de 

l’avaluació 

diagnòstica de 

tercer 

-Valoració anual del resultat de les proves 

CCBB. 

-Anàlisi del que cal millorar respecte el 

resultat de les proves CCBB 

-Personalització del treball de preparació i 

reflexió de les proves CCBB i avaluació 

diagnòstica  

-Treball en grups reduïts d’aspectes 

matemàtics 

-Potenciació de  les activitats d’expressió 

escrita en llengua catalana, tot fent èmfasi 

en l’ortografia, ampliació de lèxic i en la 

presentació de textos. 

-Programació i planificació de diverses 

activitats dirigides en la millora de la 

llengua castellana en general. 

-Actuacions destinades a mantenir 

/millorar els resultats en llengua anglesa 

Proves de competències bàsiques de 6è 
Mantenir els resultats dels alumnes que 
superen la prova d’anglès, de llengua 
catalana i de matemàtiques. 
Increment d’un 5% d’alumnes que 
superen la prova de castellà. 
Proves de competències de 3r 
Augment del 10% dels alumnes que 

superen la prova respecte del curs 

passat . 

Cap d’estudis 

Tutores de 6è 

Tutores de 3r 

X X X X 

RECURSOS: Exemples de proves de CCBB i de la diagnòstica de 3r, Calendari i horaris 
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OBJECTIU DE SISTEMA 6: MILLORA EDUCATIVA 

OBJECTIU ESTRATÈGIC:  Fomentar plans d’innovació educativa 

OBJECTIU ESPECÍFIC: Impulsar la innovació metodològica i pedagògica,  i mantenir els projectes ja existents. 

ESTRATÈGIES ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ 

    17-18 18-19 19-20 20-21 

Seguiment, aplicació i 

revisió dels Projectes i 

plans d’innovació 

existents a l’escola. 

- Millorar i avançar en els projectes: 

.Punt edu 

.Escola Verda 

.Fem Escola 

.PELE 

.ILEC (trenta minuts de lectura, Pla lector, 

tallers de lectura,...) 
.Educació Física en anglès 
.Apadrinament lector de 6è a P5 

-% d’objectius proposats 

aconseguits 

-Valoració per part de les 

diferents comissions de cada 

projecte. 

-Equip Directiu 

Comissions 

X X X X 

Avançar en la 

integració de les noves 

tecnologies com a eina 

de treball a l’aula 

- Fer una diagnosi de la situació del centre i 
revisar el Pla TAC ja existent. 
- Aplicar i avaluar el pla TAC. 
- Dinamitzar a totes les aules i en les diferents 
àrees, l’ús de les TAC. 
- Assessorar tots els docents del Claustre en 

diferents programaris i recursos pedagògics. 
- Utilitzar les pissarres digitals a tots els cursos 
de l’escola. 
- Anar fent desaparèixer l’aula d’informàtica i 
incorporar els ordinadors dins les aules per tal 
de que les TAC estiguin integrades en totes les 
àrees d’aprenentatge. 
-Programar un taller d’audiovisuals pels 
alumnes dels diferents cicles de Primària. 
- Revisar i avaluar tot el maquinari informàtic 

del centre, per tal de promoure’n el seu màxim 

ús. 
-Invertir en nou maquinari informàtic. 

- % d’actuacions realitzades 
-Valoració de les actuacions 
realitzades i aprofitament dels 
recursos. 
- % d’assessoraments fets al 
Claustre 
-Avaluació del Pla TAC. 

-Coordinador TAC 

X X X X 

- Promoure l’ús de 

metodologies que 

facilitin l’adquisició de 

-Aplicar el treball entre iguals i per grups 

cooperatius als diferents nivells de tota 

l’escolaritat. 

- % de metodologies aplicades 

- Valoració de les metodologies 

aplicades. 

-Equip Directiu 

-Claustre X X X X 
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les competències 

(treball cooperatiu, 

racons, tallers, 

emprenedoria, etc.) 

- Revisar i actualitzar els tallers de primària 

per tal que es potenciï més totes les vessants 

artístiques. 
- A 5è iniciar un projecte d’emprenedoria que 

tingui com a resultat el bar de la festa final 

d’escola. 

-Treballar amb la metodologia de projectes en 

tota l’escolaritat (com a mínim fer-ne 1 o 2 per 

curs). 

- Propiciar treballs de recerca. 

-Programar el treball de racons des de P3 fins 

a 3r de primària. 
-Potenciar la col·laboració i participació de les 

famílies en el treball dins les aules. 
- Propiciar el treball i observació entre iguals 

per part dels docents. 

-Programar per a tota la primària 

l’aprenentatge de “tècniques d’estudi” i les 

presentacions orals.  

Iniciar nous projectes 

innovadors al centre 

-Crear i aplicar els projectes: 

. Projecte del Bosc 

. Projecte «de casa a l’escola» 

. Projecte Escola Mediadora 

. Projecte «Agenda21» 

. Projecte «música a l’escola» 

. Projecte «lectura compartida» 

. Projecte “la nostra revista digital” 

. Projecte “Teatre a l’escola” 

-% de projectes engegats 

- Valoració dels nous projectes i 

la seva aplicació. 

-Equip Directiu 

-Comissions i càrrecs 

X X X X 

RECURSOS: Projectes, horaris, maquinari TAC, formació de mestres, calendari de reunions, material didàctic 
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OBJECTIU DE SISTEMA 7: ÀMBIT DE GESTIÓ 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: Gestionar i optimitzar els recursos materials i de les Administracions per ser un centre obert a la ciutadania. 

OBJECTIU ESPECÍFIC: Vetllar per l’optimització dels recursos de les administracions i per la conservació i millora de l’edifici escolar. 

ESTRATÈGIES ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ 

    17-18 18-19 19-20 20-21 

Participació en 

Projectes de ciutat. 

- Participar en el Consell d’infants de la 

ciutat. 

-Participar i potenciar les activitats que es 

derivin del Pla Educatiu d’Entorn. 

-Participació en el Pla Català de l’Esport 

- Valoració de la participació al 
Consell d’infants. 
- % d’activitats en les que participem 
del Pla Educatiu d’Entorn. 
- Valoració de les diferents activitats 

en que participem del Pla Educatiu 

d’Entorn. 

-Equip Directiu 

-Mestres tutors de 5è 

-Coordinador del Pla 

Català de l’Esport X X X X 

Optimització dels 

diferents espais de 

l’escola. 

- Es realitzaran horaris d’ús dels diferents 
espais del centre. 
- Es promourà el màxim ús de l’espai 

escolar, tenint en compte els diferents 

protocols del centre. 

- Es potenciarà la relació amb les 

diferents entitats del barri. 

-% d’activitats realitzades al centre 

per entitats externes. 

-Equip Directiu 

X X X X 

Assistència  a les 

reunions  que serveixen 

per coordinar-se amb 

altres centres. 

- Assistir a la coordinació Primària-
Secundària. 
- Assistir a les reunions de Pla de 
formació de zona. 
- Realitzar les reunions de traspàs Escola 
Bressol- Educació Infantil. 
- Realitzar les reunions de traspàs amb 

els instituts. 

- % de trobades de coordinació. 
- Valoració de les diferents trobades 

de coordinació. 

-Equip Directiu i de 

coordinació 

X X X X 

Coordinació entre 

l’escola i els 

Departaments 

d’Ensenyament de 

l’Ajuntament i de la 

Generalitat. 

- Es mantindrà un contacte fluid i continu 

amb el Departament d’Ensenyament de 

l’Ajuntament de Mataró i amb el 

Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat. 

- Valoració de les diferents trobades -Equip Directiu 

X X X X 

Conservació i millora de 

l’edifici escolar. 

- Valoració de l’estat del recinte escolar. 
-Avisar al departament corresponent de 

les diferents incidències de l’edifici que 

vagin sorgint. 
-Vetllar pel bon estat del recinte escolar. 

- Valoració de l’estat del recinte en 
finalitzar l’any. 
- Detecció de mancances, dèficits i 

danys estructurals del recinte 

escolar. 

-Equip Directiu 

X X X X 

RECURSOS: Calendari de reunions, instal·lacions del recinte i documentació 
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4. ELS ELEMENTS PER A L’APROFUNDIMENT EN L’EXERCICI DEL 

LIDERATGE DISTRIBUÏT I PER AL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ DE LA 

COMUNITAT ESCOLAR EN EL CENTRE 

 

Com ja s’especifica en el PEC, els òrgans de gestió de l’escola han de tenir una actuació 

democràtica, transparent i pública. Per la qual cosa s’ha obert els òrgans a la màxima 

participació de tothom, s’ha ampliat el concepte de representativitat per tal de fer sentir a tothom 

que és part i responsable del bon funcionament del centre i, alhora comptar amb el màxim de 

recursos humans. Així doncs, partim d’una idea consensuada de lideratge compartit. 

Aquest model de gestió deriva d’una proposta organitzativa de continuïtat, que es basa en la 

participació de tots els estaments del centre, assumint cada un d’ells la part de protagonisme i 

responsabilitat que els pertoquen i en l’optimització i racionalització de recursos.  

De tal manera, que el Claustre, a través de mecanismes de transmissió d’informació, espais i 

temps per al debat i la reflexió, disposi de tota la informació necessària i tingui la visió global 

del centre. Perquè ens permeti localitzar les dificultats, diagnosticar les causes i buscar-hi 

solucions; així com ser conscients de les millores i accions que hem de continuar mantenint.  

Per aconseguir-ho ens organitzem en diferents agrupacions de treball que ens permeten 

optimitzar, donar veu i potenciar la implicació de tothom. L’Equip de Coordinació (que aplega 

els/les coordinadores de cicle i l’Equip Directiu), ens ha permès ampliar l’espectre de gestors i 

gestores de les decisions de la comunitat. 

Les famílies, formen part de la comunitat educativa, per la qual cosa, ens proposem treballar 

per aconseguir una interacció amb elles que afavoreixi el coneixement, la implicació i el 

compromís. Per fer-ho possible, portem a terme diferents actuacions com són:  trobades i 

reunions de diferent indole , entrevistes individualitzades, ús de  diferents mecanismes 

tecnològics (blocs, e-correus, etc), participació en activitats i festes de l’escola,  col·laboracions 

diverses, participació en comissions mixtes etc., al mateix temps que firmem una carta de 

compromís entre l’escola i les famílies.  Partim de l’idea que és molt important saber el què 

pensen, conèixer les seves preocupacions, dubtes i/o suggeriments, per això, compten amb la 
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seva representació màxima a l’escola a través de l’AFA i del Consell Escolar, que són els òrgans 

més vinculants. 

Així doncs, creiem que el procés en la presa de decisions medul·lars de forma participativa i 

l’organització que parteixi del lideratge compartit i transversal, configuren l’escenari apropiat per 

la gestió democràtica del centre i també per aconseguir els objectius que ens proposem.
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Organigrama Escola Rocafonda 
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5. CONCRECIONS ORGANITZATIVES ORIENTADES A LA MAJOR 

SISTEMATITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL CENTRE I A LA CREACIÓ DE 

CONDICIONS I FORMES D’ORGANITZACIÓ QUE ESTIMULIN LA 

IMPLICACIÓ DE TOT EL PERSONAL EN EL TREBALL EN EQUIP I 

N’AFAVOREIXIN EL CREIXEMENT DELS NIVELLS DE MOTIVACIÓ I 

SATISFACCIÓ 

 

 Consell Escolar 

És l’òrgan col·legiat de màxim debat i decisió, sobre el qual recau, en darrera instància, tota la 

responsabilitat i representativitat interna i externa del centre. Es caracteritza pel seu caràcter 

de consens. 

 Equip Directiu 

Òrgan col·legiat que el·labora els documents d’organització i gestió del centre, afavoreix la 

participació de la comunitat educativa, estableix criteris d’avaluació i coordinen les actuacions 

dels membres del Claustre a través dels òrgans de coordinació. 

 Equip  de coordinació 

Òrgan col·legiat que assumeix la coordinació pedagògica del centre i la coordinació de 

l’estructura interna de funcionament que adopti el claustre. També s’encarrega de dinamitzar i 

fomentar el treball en equip i de cooperació. 

 Claustre 

És l’òrgan tecnicoprofessional i de participació activa dels mestres en el centre; de decisió en 

qüestions de competència pedagògica, metodològica, didàctica, i organitzativa; també és 

l’òrgan de gestió col·lectiu dels mestres.  

 Coordinadors de cicle i Equips de cicle  

Els coordinadors establiran reunions d’equips de cicle per dialogar sobre la millora del procés 

d’ensenyament- aprenentatge, a partir de les necessitats i realitats de les aules.  

 Coordinadors, comissions i càrrecs 

Fan referència a les tasques de tipus organitzatiu, funcional o de serveis que són assumides 

pels membres del claustre en el ben entès que és la seva forma de col·laborar i 
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corresponsabilitzar-se de la bona marxa de l’escola. Hi ha comissions mixtes, en tant que hi 

intervenen també familiars de l’escola o d’altres professionals. 

 Formacions 

Ens proposem potenciar i afavorir aquelles accions formatives que alimentin la nostra 

professionalitat. Això vol dir que el centre dinamitzarà espais, horaris i contextos de formació 

interna. 
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6. ELS MECANISMES PER LA RENDICIÓ DE COMPTES ALS ÒRGANS DE 

CONTROL I PARTICIPACIÓ 

 
 

Els mecanismes de retiment permeten justificar els objectius i resultats que responen a les 

necessitats i interessos del centre. Els grups d’interès als que cal retre comptes i els documents 

on en queda constància en el nostre centre són: 

- Administració educativa: Pla General Anual i Memòria anual de centre, rendició de comptes 

econòmics (pressupost i liquidació) i altres informacions requerides per l’Administració 

educativa. 

- Consell Escolar: Actes de les reunions del Consell Escolar. 

- Claustre de professors: Actes de les reunions del Claustre de professors. 

- Famílies: Circulars i comunicats. 

- AFA: actes de reunions amb la Direcció. 

- Inspecció educativa: Informacions sobre projectes propis del centre, altres informacions 

requerides per la inspecció. 

- Ens local: Informació transmesa pel seu representant al Consell Escolar. 

 

El Projecte de Direcció es preveu amb una durada de 4 anys, els quals permetran anar 

desplegant paulatinament els diferents objectius i anar-los modificant si cal en les successives 

programacions anuals i memòries. 

A principi de curs el professorat disposarà d’una còpia del projecte, així com del Pla anual per 

poder-lo treballar posteriorment. D’aquesta manera, i per cicles, s’analitzaran alguns dels 

apartats per reflexionar i poder incorporar, si cal, les valoracions i/o modificacions pertinents. 

L’Equip Directiu es reunirà per, entre d’altres qüestions, analitzar i fer el seguiment de les 

actuacions dels objectius, de manera que permeti refer o modificar qualsevol aspecte que es 

cregui oportú. A més, també es reunirà l’equip de coordinació per valorar de forma més acurada 

les actuacions. 



Escola Rocafonda  PROJECTE DE DIRECCIÓ 

 

 
28 

 

Al llarg del curs es preveu que caldrà reunir-se un cop al mes (un mínim de 3 cops per trimestre) 

en Claustre i en Consell Escolar per tractar temes que s’aniran concretant a mesura que avanci 

el curs. I que també es preveu la necessitat de realitzar-ne d’extraordinaris per acollir temes 

d’última instància o imprevistos. 

A final de curs, el Claustre, per cicles, comissions i càrrecs, i també a nivell individual, realitzarà 

un seguit de valoracions i avaluacions finals. On es farà una valoració del grau d’acompliment 

dels objectius, grau de satisfacció en la gestió i en diferents aspectes relacionats amb el 

transcurs de l’any escolar,  es debatran i s’inclouran també les propostes de millora escaients, 

per aquells resultats que no siguin prou satisfactoris. 

Tant els resultats com les noves proposicions seran anotades a la Memòria Anual de Centre i 

tingudes en compte en els posteriors Plans Anuals. 

 

Pla de difusió del Projecte 

Aquest Projecte de Direcció preveu els següents mecanismes de difusió (un cop sigui aprovat): 

- Enviament per e-correu d’una còpia íntegra en PDF a l’Equip de Coordinació. 

- Impressió i disposició de consulta del document per a tots els membres del Claustre. 

- Impressió i disposició de consulta d’aquest document pels membres del Consell Escolar. 

- Al final de cada curs escolar, s’elaborarà la Memòria Anual amb els indicadors establerts i les 

valoracions efectuades en processos participatius de les propostes de millora derivades. 

- A inici de cada curs, es presentarà el Pla Anual, on es recolliran les propostes d’actuació per 

anar assolint els objectius. 

- Al final del mandat, el Director, assistit pel seu equip, elaborarà una Memòria final d’acord amb 

els indicadors recollits al seu Projecte de Direcció que presentarà a la comunitat educativa a 

través dels seus òrgans de govern i participació. 
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7. CONCLUSIONS 

 

Al llarg de la presentació d’aquest projecte i de les línies argumentals que es van exposant, ha 

calgut consultar els diferents documents institucionals de l’escola i mantenir converses i debats 

amb diferents persones que formen part de la comunitat educativa, la qual cosa m’ha ajudat a 

reflexionar i reafirmar la meva decisió de presentar la meva candidatura. 

Fer el disseny del Projecte de Direcció, s’ha convertit en una gran eina d’anàlisi, de 

qüestionament i de valoració, tan personal com professional, molt important. Del qual, encara 

que durant el procés se m’ han plantejat molts dubtes, al final n’ha acabat sorgint una 

planificació més o menys estable i en línia amb el tarannà de l’escola, que t’ajuda a marcar-te 

un camí a seguir amb seguretat i amb uns objectius clars a aconseguir. 

Aquest projecte ha estat un procés enriquidor des del principi fins al final, en el qual he pogut 

desenvolupar plantejaments, idees i pensaments, que he anat adquirint al llarg dels anys. La 

meva experiència com a mestra en diferents centres i especialment els últims cursos a l’Escola 

Rocafonda, m’ha aportat una visió més propera, més del dia a dia amb els alumnes, famílies i 

companys de professió que em permet seguir consolidant una línia continuista amb el projecte 

ja existent a l’escola.  

Aquesta línia marcada pels trets d’identitat especificats en el PEC, que són Escola pública, 

gratuïta, catalana, no confessional, plural, oberta, integradora i coeducadora, són la base de tot 

el Projecte de Direcció que s’ha formulat, conjuntament i tenint molt present  els aspectes 

pedagògics que la marquen, que són: escola integral, interactiva, personalitzada, arrelada a 

l’entorn, solidària, educadora en la salut, educadora de valors democràtics i educadora de 

valors ecològics. 

Així mateix, i gràcies al compromís adoptat per part del Claustre i tenint en compte totes les 

persones que  formen part de la comunitat educativa,  les nostres intencions, per part del nou 

equip directiu que es presenta, són les de seguir consolidant i definint el Projecte i les línies que 

marquen l’escola Rocafonda, però amb una perspectiva d’anar introduint alguns canvis i 

innovacions que proporcionin una millora al centre i a tota la comunitat. 


