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1. INTRODUCCIÓ

L’escola Salvador Sanromà té molt camí fet des que va néixer el 1986. En un inici va ser una escola 
amb dues línies, una catalana i una castellana. Això va imprimir un caràcter al centre que va fer 
que la població de Llinars la veiés com una escola dels de “fora”. Actualment, amb l’esforç de totes 
les direccions que han anat liderant-la, les famílies que hi han apostat, i el professorat que hi ha 
cregut, la imatge de l’escola ha canviat completament, sent una escola ben valorada per la 
comunitat educativa i la població de Llinars del Vallès. 

La meva trajectòria en aquesta escola va començar el curs 2001-02. Primer com a mestra 
especialista de música, coordinadora de cicle i secretària. Vaig començar com a directora el curs 
2010-11. Durant aquests nou anys l’equip directiu, amb algun canvi, i l’equip de mestres, cada cop 
més estable i consolidat, hem anat duent a terme una transformació de l’escola que ens ha portat 
al moment present. 

Un moment en que l’escola gaudeix d’uns resultats prou bons ja que ens hem sabut adaptar a 
metodologies més competencials. Hem apostat fort pel plurilingüisme, impartint una àrea en 
anglès i participant en projectes europeus com són Erasmus plus i eTwinning. També, i gràcies a 
un equip de mestres il·lusionat, implicat i molt competent, estem a l’avantguarda quant a 
noves tecnologies, robòtica, gamificació, escape rooms CLIL... Tant és així que la nostra escola és 
molt sol·licitada per ser visitada per escoles europees que ens veuen com un model quant a eines 
2.0. i noves metodologies. 

I tot aquest èxit ha anat acompanyat per una conscienciació de l’educació emocional i la inclusió, 
que són prioritàries al nostre centre. La neurociència ens explica com aprenen els infants, i 
nosaltres hem entès que l’educació emocional, la mediació, la inclusió amb les mesures universals 
i tenint a l’alumne com a protagonista de seu aprenentatge, la motivació, l’aprenentatge 
cooperatiu, són la manera d’assolir l’èxit escolar.  

L’escola és l’espai per a desenvolupar les capacitats intel·lectuals del nostre alumnat al màxim. 

L’equip de mestres de l’escola Salvador Sanromà estem treballant perquè així sigui. 

Així doncs aquí presentem el projecte de direcció, a on es defineixen les línies estratègiques, 
objectius i actuacions que anirem desplegant els propers quatre cursos. Partim dels dos grans 
objectius que ens marca el Departament d’Ensenyament, i del nostre Projecte educatiu de centre. 
A més hem afegit un tercer objectiu basat en el nostre Projecte d’innovació Plurilingüe.  

Hem començat fent una diagnosi detallada del que han estat aquests cursos anteriors, per saber 
on som i a on volem arribar.  
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2. DEFINICIÓ INSTITUCIONAL

2.1. Raó de ser i visió del centre educatiu

L’escola Salvador Sanromà vol arribar a aconseguir l’èxit escolar i també personal de tots els 
infants al llarg de la seva escolaritat. Volem ser una escola que fomenta l’esperit crític, les ganes 
d’aprendre, la visió àmplia del món. Una escola que prepara els nens i nenes per a ser ciutadans 
del segle XXI. Una escola que té l’alumne com a centre de l’aprenentatge, des del punt de vista 
acadèmic, però també, i no menys important, des del punt de vista emocional. Un alumnat que 
aprèn a conviure en la societat que li ha tocat viure, amb harmonia i tenint eines per a solucionar 
qualsevol conflicte en que es pugui trobar al llarg de la seva vida.  

La nostra visió es basa en quatre pilars, que desenvoluparem al llarg del projecte:: 

- el plurilingüisme: projectes europeus, com eTwinning i Erasmus, teatre en quatre 
idiomes, àrees artístiques en anglès, viatges d’estudis a països europeus... 

- la innovació: robòtica, pissarres digitals a cada aula, tabletes a les aules, aula 
d’informàtica, carros amb portàtils, Instagram, twitter, aules virtuals... 

- la inclusió, que garanteix la presència, participació i aprenentatge de tot l’alumnat amb 
l’objectiu d’aconseguir l’èxit personal respectant els ritmes individuals i la diversitat. 

- l’educació emocional: programa de mediació, el racó de l’acord, valoració de les 
intel·ligències múltiples, racons de la calma, aula d’emocions... 

2.2. Trets d’identitat i caràcter propi 

El present projecte de direcció pren com a marc de referència normatiu les següents lleis i decrets 
i els principis rectors següents: 

Marc Normatiu   

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

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

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

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



PROJECTE DE DIRECCIÓ 19-23 Gabriela Huguet Esteras 

4 

Principis rectors 

Article 2. Principis rectors del sistema educatiu  
1. El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per l’Estatut, es regeix pels principis generals següents: 
a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta de legislació vigent.
b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el 
respecte i la igualtat.  
c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els col·lectius, basada en la corresponsabilitat 
de tots els centres sostinguts amb fons públics. 
d) El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la llibertat d’elecció entre centres públics o centres 32 altres

que els creats pels poders públics, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels alumnes.  
e) El pluralisme.
f) La inclusió escolar i la cohesió social.
g) La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques i la consecució de l’excel·lència, en un context 
d’equitat.  
h) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el respecte a la convivència.
i) El respecte i el coneixement del propi cos. 
j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans. 

k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels recursos naturals i del paisatge. 
l) El foment de l’emprenedoria. 

m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. 
n) L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola.
o) L’educació al llarg de la vida. 
p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i moral que vagi d’acord amb llurs conviccions. 

q) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.
2. El sistema educatiu es regeix pels principis específics següents: 
a) La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials dels alumnes que els permeti el ple 
desenvolupament de la personalitat, amb un ensenyament de base científica, que ha d’ésser laic, d’acord amb l’Estatut, en els centres 
públics i en els centres privats en què ho determini llur caràcter propi.  
b) La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon aprenentatge i condueix els alumnes a la maduresa i la 
satisfacció personals.  
c) La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena integració social i laboral.
d) L’habilitació per a l’aprenentatge permanent.
e) L’estímul i el reconeixement de l’esforç i la valoració del rigor, l’honestedat i la constància en el treball. 33
f) La capacitació per a exercir activament la ciutadania. 
g) L’aplicació general de criteris i procediments d’avaluació.
h) La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals. 
i) La competència per a l’anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin sigui el mitjà de transmissió.

3. El sistema educatiu es regeix pels principis organitzatius següents: 
a) El funcionament integrat i la gestió descentralitzada. 
b) La flexibilitat suficient per anar-se adequant a les necessitats canviants de la societat.
c) L’autonomia de cada centre.
d) La participació de la comunitat educativa.
e) La promoció del reconeixement social i professional del professorat.
f) El compromís de les famílies en el procés educatiu i l’estímul i el suport per a fer-lo possible. 
g) La programació de les necessitats educatives territorialment i socialment equilibrada que emmarca tots els centres sostinguts amb 
fons públics.  
h) La col·laboració, la cooperació i la coresponsabilització amb els ajuntaments i altres administracions públiques. 

Trets d’identitat específics del centre 

L’escola Salvador Sanromà segueix els principis bàsics que es fonamenten en uns criteris amplis 
i democràtics. Som escola pública, escola catalana, escola integradora, escola innovadora, escola 
plural i democràtica, escola que vetlla pel desenvolupament integral de l’alumne, , escola oberta 
a l’entorn.  

- Escola pública, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, oberta i 
accessible a tothom. Amb la participació de tota la comunitat educativa, compartint la gestió i 
planificació pedagògica amb el Consell Escolar, òrgan format pels diferents estaments 
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representatius de l’escola (direcció, sector professorat, sector mares/pares, AMPA, PAS i 
Ajuntament). 

- Escola catalana, on la llengua vehicular és el català i per tant, es treballa i s’utilitza en tots els 
seus aspectes. Una de les tasques fonamentals de la nostra escola és ensenyar la realitat catalana 
en totes les seves manifestacions: cultura, tradicions, història, costums, i, sobretot llengua. El 
castellà es contempla com a segona llengua, amb l’objectiu d’acabar l’escolaritat dominant 
ambdues llengües. 

- Escola integradora, assumint els principis d’integració i de respecte al pluralisme. La 
convivència entre alumnes amb capacitats intel·lectuals i físiques diferents és un enriquiment per 
tota la comunitat educativa i s’educa per la diferència d’una manera integradora i enriquidora. 
Afavorim la no discriminació d'alumnes per raó de sexe, per tant afavorim la igualtat i elaborem 
continguts d'actituds i valors escolars sota aquesta perspectiva coeducativa. 

- Escola innovadora, basant els plantejaments pedagògics en l’observació, l’experimentació i la 
participació activa, treballant tant a nivell individual com de grup, realitzant activitats 
pedagògiques per apropar els nens i nenes a la realitat que els envolta i que ha de ser objecte 
d’estudi. 

- Escola que educa per la democràcia i la llibertat, respectuosa amb la pluralitat ideològica, tant 
pel que fa a les idees polítiques com religioses, les quals s’han de conèixer, però mai imposar. 
Educadora dels valors d’una societat democràtica: solidaritat, respecte a l’altre, actitud de diàleg, 
tolerància, etc. Disposada a acollir i fomentar totes aquelles iniciatives escolars i extraescolars, 
que dins el marc de la legalitat, ajudin a un enriquiment de l’ensenyament. Fomentant la 
participació de les famílies, mestres i alumnes. 

- Escola que vetlla pel desenvolupament integral de l’alumne, en diferents aspectes: 
desenvolupant hàbits saludables, conscienciant als alumnes del sentiment de pertinença i 
participació col·lectiva, recolzant l’equilibri emocional i l’afirmació de l’autoestima, creant espais 
perquè tothom pugui expressar els seus sentiments i promovent un clima general acollidor i 
positiu, dins i fora de l’aula, en què cada alumne es senti important i algú digne d’estimació i 
respecte. Ajustem les oportunitats d’aprenentatge a les capacitats de cada alumne, tenint en 
compte les habilitats i capacitats de cadascú. Potenciem l’autonomia personal i treballem per 
millorar les habilitats socials. 

- Escola oberta a l’entorn, participant en les propostes educatives que ofereixen Ajuntament, 
Consell Comarcal, Centre de recursos, Diputació, etc.. per enriquir al màxim els aprenentatges 
dels alumnes. Coordinant-nos i col·laborant amb les diferents institucions per atendre les 
necessitats de la comunitat educativa.   



PROJECTE DE DIRECCIÓ 19-23 Gabriela Huguet Esteras 

 

 6 

 

 

 

2.3.  Característiques del context escolar (1) 

El municipi 

Llinars del Vallès és un municipi de la comarca del Vallès Oriental. Es troba a la falda del 
Montseny,  a uns 40 km de Barcelona, i 11 km de Granollers, capital de la comarca. Les vies de 
comunicació són molt bones, tant en transport públic com en privat. Té una població de 9.749 
habitants (Dades del 2017). Té un atur registrat, en any vigent, d’11,60%, dades molt semblants a 
les de la comarca (12,01%) i a la província (11,4%), sent el doble l’atur de les dones. 

 

Característiques del centre 

L’escola Salvador Sanromà es va construir l’any 1972-73, com a annex de l’escola Damià Mateu, i 
s’impartia de 3r a 8è d’EGB. Cap el 1986-87 es fa el desdoblament de l’escola, i es va constituir un 
nou grup escolar, que adquireix el nom de l’alcalde sortint, el senyor Salvador Sanromà Vellvehí.  

Actualment és una escola de dues línies, tot i que hi ha algun grup amb tres línies, i un altre amb 
una. Aquests desequilibris es produeixen per la matrícula viva que es produeix en aquest 
municipi, la qual assumim sobretot els centres públiques. També observem que la baixa natalitat 
dels darrers anys està posant en perill la continuïtat de les dues línies de l’escola. 

Tenim un Projecte educatiu de centre (PEC) que vam actualitzar aquest equip directiu el curs 
2015-16 per adequar-lo a la legislació vigent (Llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació; Decret 
102/2010, del 3 d’agost, d’autonomia; Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels 
centres educatius públics i del personal directiu professional docent). Però donada l’evolució de 
l’escola, es tornarà a fer una revisió en aquest mandat.  

Centres Educatius de Llinars del Vallès 

Llinars disposa de centres educatius per cobrir les necessitats de totes les franges d’edat:   

 -Una Escola Bressol pública, que escolaritza (dades del curs 2016- 2017) a un 26,8% dels infants 
del municipi.  

-Dues escoles públiques d'educació infantil i primària amb 692 alumnes.  

-Una escola concertada que ofereix segon cicle d’infantil, primària, secundària obligatòria i post-
obligatòria, amb un total de 899 alumnes.  

-Un institut públic que ofereix ESO i post-obligatòria amb 617 alumnes 
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Context sòcio-cultural 

A l’escola salvador Sanromà podem parlar d’un alumnat amb famílies de nivell sòcio-econòmic 

mitja/mitjà baix, amb un índex de famílies amb situació social desfavorida del 12,2%.  

Quant a l’alumnat estranger és d’un 3% aproximat. En el municipi la principal nacionalitat 

estrangera és la marroquí, formant quasi el 40% de la població estrangera total, seguida, de  molt 

lluny, per la boliviana i romanesa, que representen, cadascuna, un 1% de l’alumnat.  

L’alumnat de la nostra escola amb un dictamen és del 3,3% (dades del curs 2018-19), tot i que 

l’alumnat amb necessitats educatives que no tenen informe de reconeixement és d’un 3,8 %. 

 

(1) Totes les dades estan extretes del Pla Educatiu Municipal, elaborat durant els cursos  2017-18 i 18-19, en el qual la direcció d’aquest 

centre ha participat com a grup impulsor 

En el gràfic podem veure com la distribució de l’alumnat NEE per titularitat dels centres (públic 

o privat) és molt diferent, essent la pública la que aglutina un pes molt major (el 78% de l’alumnat 

total amb NEE).  

 

La llengua 

En el Projecte Lingüístic de centre fem un estudi detallat de les llengües d’ús familiar i escolar. Es 

veu una clara predominança de la llengua castellana en l’àmbit familiar, que es reflecteix en 

l’àmbit relacional a l’escola. Tot i que la comunicació amb mestres i monitors/es es fa en llengua 

catalana, al pati l’alumnat parla ambdues llengües, amb un ús menys freqüent del català. 
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2.4. Prioritats derivades de l’entorn escolar 

 

Donades les característiques de l’entorn de l’escola Salvador Sanromà les prioritats que se’n 
deriven són les que enfoquen cap el foment de les llengües, així com el coneixement i 
aprenentatge de llengües europees, sobretot l’anglès, però també el francès per proximitat 
geogràfica. 

En l’àmbit de la cohesió social cal fer èmfasi en la inclusió, aplicant el Decret 150/2017, de 17 
d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu 

Quant a la participació de les famílies i l’acolliment de famílies nouvingudes s’han fet moltes 
actuacions en els darrers anys per tal d’integrar totes les famílies sigui quin sigui el seu origen, 
cultura, religió, etc. Seguirem prioritzant actuacions per al foment de la convivència de tota la 
comunitat educativa, sobretot quant a la participació. 

 

 

3. OBJECTIUS DE CENTRE 

 

3.1. Diagnosi actualitzada del centre 

 

Des del curs 2010-11 i durant aquests dos mandats (2010-14 i 2015-19) la direcció, juntament 
amb l’equip directiu i l’equip de mestres del centre hem dut a terme una feina important de 
transformació de l’escola, en l’àmbit pedagògic, de gestió, organització i funcionament, i de relació 
amb la comunitat escolar. 

Durant aquests anys s’ha consolidat la direcció pedagògica i el lideratge distribuït, definint les 
línies estratègiques per a donar resposta a les necessitats i expectatives de la comunitat 
educativa, impulsant nous projectes amb la finalitat de millorar els resultats educatius, 
promovent la millora dels processos d’aprenentatge i de l’acció tutorial, activant mesures 
d’atenció a la diversitat i a la compensació de desigualtats,  i afavorint el lideratge compartit 
distribuint responsabilitats per afavorir la implicació i el compromís del professorat.  

La relació amb la comunitat educativa ha estat un punt essencial, garantint el compliment dels 
drets i deures de tots els membres de la comunitat (Carta de compromís), establint mecanismes 
per assolir un bon clima de convivència, assegurant la participació de la comunitat educativa a 
través dels òrgans del centre (Consell escolar i claustre), promovent la relació amb l’AMPA i la 
creació d’una nova figura a les aules, el pare delegat/da, amb la finalitat d’establir vincles més 
propers que facilitin la relació entre famílies i amb l’escola. 

Des del punt de vista de la gestió i de cap de personal de centre la direcció, juntament amb l’equip 
directiu i el consell de direcció, sempre consultat el consell escolar i el claustre, ha procurat 
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administrar de manera eficient els recursos del centre, tant els recursos humans, com els recursos 
econòmics. Les Memòries de les PGA han estat la mesura de seguiment i control d’aquesta gestió 
de recursos. 

Un dels aspectes a remarcar d’aquest equip directiu ha estat el foment de la formació per part 
dels mestres, facilitant Formacions internes de centre (FIC) i altres formacions puntuals, 
enfocades al desenvolupament de les línies estratègiques del PEC i del PdD: 

   

2018-19 FIC Avaluació Inclusiva i Competencial 

2017-19  Xarxa Competències Bàsiques 

2017-18 FIC Escola Inclusiva 

2015-17 FIC El treball per projectes amb TAC 

2015-16 Curs Mates Manipulatives 

2014-15  Acord de coresponsabilitat per l’aplicació i desenvolupament 
del PEC 

2013-14 FIC Les TAC en l’Expressió Escrita 

2013-14 Assessorament Les Competències Bàsiques a l’Educació Primària 

2011-12 Assessorament Educació emocional per treballar l’acció tutorial i el Pla de 
Convivència 

2011-12 Assessorament Competència Lingüística a Primària: Expressió Escrita 

2007-10 Tallers en Centre Ús del moodle a l’aula 

2006-07 Assessorament Plàstica a l’escola 

  

 Així mateix la direcció ha dut a terme processos d’avaluació del personal de centre, per tal de 
garantir la qualitat de la pràctica docent.  

En la diagnosi actualitzada s’han extret dades de resultats interns i externs, i també de la reflexió 
i valoració de la comunitat escolar (famílies i docents) mitjançant enquestes, així com de 
l’avaluació duta a terme per la inspecció educativa. 

En l’Annex 1 es fa una diagnosi actualitzada i exhaustiva del centre a on es poden veure:  

1. Justificació de grau d’assoliment dels indicadors del PEC 

2. Grau d’assoliment dels programes de millora del centre: Projecte d’innovació de llengües 

estrangeres  

3. Evolució del resultat del SIC 

4. Resultats acadèmics i proves externes i internes 

5. Correlació dels resultats amb els que ens havíem plantejat en el projecte de direcció 

6. Anàlisi valorativa dels indicadors del PdD 

7. Conclusions del grau d’assoliment del PdD (es pot referència a documents AVAC: agafant les 

propostes de millora) 

8. Propostes de millora 



PROJECTE DE DIRECCIÓ 19-23 Gabriela Huguet Esteras 

 

 10 

 

 

 

 3.2. Objectius i prioritats educatives generals 

Projecte de 
direcció 19-
23 

Millora dels Resultats Millora de la Cohesió 
Social 

Projecte d’innovació 
plurilingüe 

 
 
Àmbit 
pedagògic 

Desenvolupament del 
Projecte lingüístic 
Aprenentatge competencial 
Competència digital 
Inclusió 
Projecte innovació: 
Plurilingüisme 

Convivència i 
participació 
Educació emocional 
Mediació 
 

 

 
Àmbit de 
gestió 

 Revisar i actualitzar la 
documentació del 
centre 

Assegurar la 
continuïtat dels 
projectes europeus 

 
 
Àmbit 
d’organització 
i 
funcionament 

 Implementar 
instruments 
d’autonomia per 
millorar l’eficàcia i 
l’eficiència organitzativa 
 

Seguiment de les 
actuacions... 

 
 
 
 
 
 
Àmbit de 
relació amb 
l’entorn 

 Acollida famílies i 
mestres per fer difusió 
PEC 
Fomentar la Participació 
i Compromís comunitat 
educativa 
Continuar amb les 
Relacions Institucionals 
Reforçar la imatge de 
l’escola i promoure la 
seva projecció  
 

Més difusió del 
projecte 
Aconseguir més 
participació de les 
famílies 
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3.3. Objectius específics 

 

A continuació desenvoluparem les línies estratègiques que volem seguir durant els propers 

quatre cursos per tal d’assolir els dos objectius generals que ens hem proposat i que marca el 

Departament d’Ensenyament, la millora dels resultats educatius i la millora de la cohesió social.  

A més hem afegit un tercer objectiu, ja que com a escola que en estem definint específicament 

com a escola plurilingüe, i havent presentat un Projecte d’innovació que ha estat acceptat pel 

Departament d’Ensenyament, volem desenvolupar de manera intensa el plurilingüisme a l’escola. 

  

MILLORA DELS RESULTATS MILLORA DE LA COHESIÓ 

SOCIAL 

PROJECTE D’INNOVACIÓ 

PLURILINGÜE 

1. Desenvolupament del 
projecte lingüístic de centre 
 

5. Implementació del pla de 

convivència dins del marc del 

projecte educatiu de centre 

8. Projectes europeus 

2. Establiment d’una 
Metodologia i Gestió d’aula que 
impulsi la competència 
d’aprendre a aprendre 
 

6. Consolidar els instruments 

d’autonomia de centre orientats 

a l’èxit i l’excel·lència educatives 

9. Millora de la competència 

lingüística anglesa 

3: Desenvolupament del PLA 
TAC 
 

7. Projectar una bona imatge del 

centre per difondre el projecte 

educatiu 

 

4. Garantir una educació 
inclusiva i de qualitat per a tots 
els alumnes 
 

  

  

 

 

 

 

  



PROJECTE DE DIRECCIÓ 19-23 Gabriela Huguet Esteras 

 

 12 

 

 

 

4. Concreció i desenvolupament del projecte 

OBJECTIU DEL SISTEMA: MILLORA DELS RESULTATS 

Línia Estratègica 1: Desenvolupament del Projecte Lingüístic de Centre 

Objectiu Estratègic 1. 1:  Millorar la competència lingüística catalana i 
castellana en les dimensions lectora, oral i escrita 

Indicador d’Avaluació de l’OE1:Grau de millora dels resultats 
globals en la competència lingüística en llengua catalana i 
castellana (Graella valors en apartat 5.2) 

Objectiu Operatiu 1.1.1: Elaborar un Pla de Millora de la Competència Lectora 
en el centre 

Indicador d’Avaluació de l’OO 1.1.1: 
Millora de la competència lectora en català i castellà (Graella 
valors en apartat 5.2) 

Actuacions Responsable 1 2 3 4 Evidències 

Revisió i actualització del Pla Lector CLIC     Nombre de reunions  

Anàlisi de l’eficàcia del temps de lectura (Gust per la lectura) i propostes de millora CLIC     Document amb la diagnosi i propostes de millora 

Implementació de les estratègies lectores (tallers) CLIC     Planificació en els horaris i valoració de 
professorat i alumnat 

Establiment d’activitats per fomentar l’hàbit lector CLIC     Document amb la proposta d’activitats i valoració  

Programació d’actuacions per la millora de la Fluïdesa lectora CLIC     Valoració del professorat 

Anàlisi de l’aprenentatge Inicial de la Lectura i propostes de millora 
CLIC 

    Document amb l’anàlisi i les propostes 

Anàlisi de com es du a terme el “Llegir per aprendre” i propostes de millora CLIC     Document amb la diagnosi i les propostes 
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Objectiu Operatiu 1.1.2: Potenciar  la competència oral Indicador d’Avaluació de l’OO 1.1.2: Índex d’alumnat de 
primària que ha realitzat una exposició oral al llarg del curs  

Actuacions Responsable 1 2 3 4 Evidències 

Elaboració d’un pla d’Expressió Oral dins del Projecte Lingüístic de Centre CLIC     Document del Pla d’Expressió Oral  

Promoció el Projecte de Teatre CLIC     Valoració de professors i alumnes 

Consolidació el Projecte La Ràdio del Sanromà CLIC     Valoració de professors i alumnes 

Organització d’exposicions sobre algun projecte davant de tot el cicle (objectiu fer una 
exposició al curs de cada nen/a, racó del reporter,....) 

CLIC     Valoració de professors i alumnes 

Objectiu Operatiu 1.1.3: Millorar la competència escrita Indicador d’Avaluació de l’OO 1.1. 3: Millora de la 
competència escrita en català i castellà (Graella valors en apartat 5.2) 

Actuacions Responsable 1 2 3 4 Evidències 

Revisió i actualització el Pla d’Escriptura de centre CLIC     Document del Pla D’escriptura 

Planificació d’activitats per fomentar l’excel·lència en les produccions escrites Mestres      Graella de planificació 

Programació d’activitats per potenciar la funcionalitat de la Llengua: Redacció de la ràdio, Revista del 
Sanromà, notícies al Bloc/web de l’escola, comunicats a les famílies... 

CLIC     Graella amb activitats i valoració 

Implementació tallers d’escriptura: escriptura col·laborativa CLIC     Valoració del professorat i alumnat 

Desenvolupament d’un treball sistemàtic del funcionament de la llengua per tal d’aconseguir 
un aprenentatge de la llengua en profunditat: gramàtica, lletrejar, significat de les paraules, 
vocabulari… 

CLIC     Valoració del professorat i alumnat 
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Objectiu Operatiu 1.1.4: Desenvolupar de la competència literària Indicador d’Avaluació de l’OO 1.1.4: Nombre d’animacions 
lectores realitzades al llarg de l’etapa d’Educació Infantil i 
d’Educació Primària 

Actuacions Responsable 1 2 3 4 Evidències 

Participació en el Certamen de lectura en veu alta organitzat pel Departament d’ensenyament CLIC     Nombre d’alumnes participants 

Programació d’animacions lectores a tots els nivells educatius del centre CdE     Nombre d’animacions  

Promoció de conta-contes, tant de persones externes (avis, professionals…) com entre 
alumnes (padrins i fillols) 

CLIC     Valoració del professorat i l’alumnat 

Organització de Jocs florals de l’escola CLIC     Valoració de professorat i alumnat 

Introducció de tallers d’escriptura creativa a partir de 3r de PRI CLIC     Nombre de tallers 

Objectiu Operatiu 1.1.5: Millorar la competència plurilingüe  Indicador d’Avaluació de l’OO 1.1.5:  Nombre d’activitats 
plurilingües organitzades cada curs 

Actuacions Responsable 1 2 3 4 Evidències 

Programació d’activitats multilingües d’intercomprensió de totes les llengües (Frases del dia 
de la Pau, cançons de Nadal, salutacions en diferents idiomes…) 

CLIC     Nombre d’activitats cada curs 

Elaboració del pla d’actuació per millorar la competència plurilingüe CLIC     Document amb diagnosi i propostes 
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OBJECTIU DEL SISTEMA: MILLORA DELS RESULTATS 

Línia Estratègica 2: Establiment d’una Metodologia i Gestió d’aula que impulsi la competència d’aprendre a aprendre 

Objectiu Estratègic 2.1. Millora de la competència matemàtica  Indicador d’Avaluació de l’OE 2.1: Grau de millora dels 
resultats globals en la competència matemàtica (Graella valors en 
apartat 5.2) 

Objectiu Operatiu 2.1.1: Aprofundir en el document de desplegament àmbit 
matemàtic 

Indicador d’Avaluació de l’OO 2.1.1:  Grau de satisfacció dels 
mestres (enquesta de valoració del procediment d’anàlisi i 
dels acords presos) 

Actuacions Responsable 1 2 3 4 Evidències 

Avenç en l’anàlisi dels criteris d’avaluació per fer-la més inclusiva en les quatre dimensions C. matem.     Document amb les conclusions i els acords 

Consolidació d’una metodologia manipulativa, competencial i inclusiva per millorar la 
competència d’aprendre a aprendre 

Comissió 
matem. 

    Resultats en les proves internes 

Objectiu Estratègic 2.2: Millora de la competència de coneixement del 
medi 

Indicador d’Avaluació de l’OE 2.2: Grau de millora dels 
resultats globals en la competència de coneixement del medi 
natural (Graella valors en apartat 5.2) 

Objectiu Operatiu 2.2.1: Aprofundir en el document de desplegament de 
l’àmbit del coneixement del medi 

Indicador d’Avaluació de l’OO 2.2.1: Grau de satisfacció dels 
mestres (enquesta de valoració del procediment d’anàlisi i 
dels acords presos 

Actuacions Responsable 1 2 3 4 Evidències 

Treball del document de desplegament de l’àmbit de coneixement del medi en sessions de 
reflexió pedagògica: anàlisi i acords  

CdE     Documents amb els acords: llibre d’estil pedagògic 
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Impulsar l’experimentació elaborant una programació vertical segons els criteris d’avaluació 
de medi natural 

CdE     Nombre de sessions de laboratori 

Consolidar el treball per projectes com a metodologia competencial i inclusiva Tutor/a     Nombre de projectes per grup/curs 

Objectiu Estratègic 2.3: Potenciar l’aprenentatge creatiu i autònom a través 
del joc i del moviment a Educació Infantil 

Indicador d’Avaluació de l’OE 2.3: Grau d’implementació 
(100%  totes les aules/espais d’infantil tinguin la distribució acordats) 
 

Objectiu Operatiu 2.3.1: Transformar els espais per transformar la 
pràctica educativa 

Indicador d’Avaluació de l’OO 2.3.1: Grau de satisfacció de les 
famílies  

Actuacions Responsable 1 2 3 4 Evidències 

Creació Espais d’aprenentatge per fomentar l’autonomia Coor EI     Recull de les activitats pedagògiques que es 
realitzen i les programacions actualitzades 
Observacions i eines d’avaluacions Introducció de l’aprenentatge a través del joc i el moviment Coor EI     

Objectiu Estratègic 2.4: Fomentar les diferents habilitats en els alumnes 
per garantir un creixement global com a ciutadans 
 

Indicador d’Avaluació de l’OE 2.4: Grau de satisfacció de 
l’alumnat i professorat 

Objectiu Operatiu 2.4.1: Impulsar les capacitats artístiques i ciutadanes  Indicador d’Avaluació de l’OO 2.4.1: Grau de satisfacció de 
l’alumnat quant a les sessions del Suport Vital Bàsic 
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Actuacions Responsable 1 2 3 4 Evidències 

Establir l’aprenentatge de la música en relació al Projecte plurilingüe Esp. MU     Nombre de cançons en llengua anglesa apreses 
a cada curs 

Impulsar l’educació plàstica en relació al Projecte plurilingüe C.Erasmus     Sessions d’educació plàstica en anglès 

Promoure sessions de Suport Vital Bàsic des de l’àrea d’Educació Física Esp.E.F.     Nombre de sessions per curs durant els quatre 
cursos 

 

OBJECTIU DEL SISTEMA: MILLORA DELS RESULTATS 

Línia Estratègica 3: Desenvolupament del PLA TAC 

Objectiu Estratègic 3.1: Desenvolupar la competència digital en l’alumnat Indicador d’Avaluació de l’OE 3.1: Percentatge d’alumnat que 
supera la competència digital  (Graella valors en apartat 5.2)  

Objectiu Operatiu 3.1.1: Impulsar la robòtica com a eina transversal 
d’aprenentatge 

Indicador d’Avaluació de l’OO 3.1.1: Nombre de sessions 
anuals per grup 

Actuacions Responsable 1 2 3 4 Evidències 

Establiment d’una programació vertical de robòtica Coor Infor     Document amb acords  

Introducció a diferents llenguatges de programació (scratch, code...) Coor Infor     Fitxes d’activitats  

Objectiu Operatiu 3.1.2: Desplegament del document de la competència digital  Indicador d’Avaluació de l’OO 3.1.2:  Grau de satisfacció 
alumnat i professorat (enquesta) 
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Actuacions Responsable 1 2 3 4 Evidències 

Seqüenciació de continguts Coor Infor     Document amb acords 

Establiment de criteris d’avaluació per cicles i gradats Coor Infor     Document amb acords 

Disseny d’eines d’avaluació Coor Infor     Document amb acords 

 

OBJECTIU DEL SISTEMA: MILLORA DELS RESULTATS 

Línia Estratègica 4: Garantir una educació inclusiva i de qualitat per tot l’alumnat 

Objectiu Estratègic 4.1: 
 Avançar en la implementació de mesures universals per afavorir la igualtat 
d’oportunitats a tot l’alumnat per aprendre 

Indicador d’Avaluació de l’OE 4. 1: 
Millora dels resultats de les proves internes de nivell a finals 
de cicle (Graella valors en apartat 5.2) 
 

Objectiu Operatiu 4.1.1: Personalitzar de l’aprenentatge Indicador d’Avaluació de l’OO 4. 1.1: Nombre de PI elaborats 
cada curs 

Actuacions Responsabl
e 

1 2 3 4 Evidències 

Establiment de metodologia Flexibles: Treball cooperatiu, Racons, Capses d'aprenentatge, 
treball per projectes, gamificació... 

Tutor/a     Enquesta als docents sobre el percentatge de 
programacions fetes a partir de metodologies flexibles 

Impuls del principi DUA (Disseny universal d’aprenentatge): 

 - múltiples maneres de compromís cap a l’aprenentatge (aprenentatge lligat a l’emoció, motivació) 

- múltiples maneres de fer accessible el currículum (manipulació, referent visual, via auditiva...),  

- acció i representació (múltiples maneres de presentar la informació) 

- participació de l’alumnat en la tria de criteris d’avaluació i la gradació d’assoliment 
 

MEE     Disminució en un 10%  dels plans individuals  
(PI) de l’alumnat NESE 
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Objectiu Operatiu 4.1.2: Establir una avaluació competencial i inclusiva Indicador d’Avaluació de l’OO 4. 1.2: Valoració per part dels 
docents de les eines d’avaluació 

Actuacions Responsable 1 2 3 4 Evidències 

Gradació del nivell d’assoliment dels criteris d’avaluació en el diferents àmbits (FIC) CdE     Document amb acords: programacions 

Establiment d’eines d’avaluació  (co-avaluació, autoavaluació, rúbriques...)  CdE     Recull de les diferents eines (controls, 
rúbriques...) 

Impuls de mecanismes de cooperació i modelatge entre mestres CdE     Nombre de sessions de modelatge i documents 
d’observació, retorn i valoració  i enquesta de 
satisfacció 

Objectiu Operatiu 4.1.3: Fomentar l’acció tutorial des de la perspectiva del 
creixement personal  

Indicador d’Avaluació de l’OO 4. 1.3: Grau de satisfacció de 
l’alumnat i del professorat 

Actuacions Responsable 1 2 3 4 Evidències 

Establiment de referents d’aula unificats: normes, càrrecs, rutines, abecedari... C. Cicle     Recull d’acords per tal que siguin unificats 

Foment d’activitats de cohesió de grup, prevenció de conflictes, assemblees d’aula, juntes de 
delegats... 

CdD     Document amb el seguiment de les activitats 

Afavorir la implicació de l’alumnat mitjançant la Carta compromís, els reptes, els 
compromisos ... 

C. Cicle 

 

    Document amb el seguiment de les activitats 
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Objectiu Operatiu 4.1.4: Establir una avaluació competencial, inclusiva, 
formativa i formadora.    

Indicador d’Avaluació de l’OO 4. 1.3: Grau de satisfacció de 
mestres 

Actuacions Responsable 1 2 3 4 Evidències 

Establiment d’eines de co-avaluació,  Autoavaluació,...  CdE     Registre de graelles d’autoavaluació i co-
avaluació 

Potenciar una metodologia de l’avaluació basada en les rúbrica, els objectius compartits, els 
portafolis, la carpeta d’aprenentatge, bases d’orientació, esquemes, tauleta àgil... 

CdE     Graella d’activitats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE DE DIRECCIÓ 19-23 Gabriela Huguet Esteras 

 

 21 

 

 

 

5. OBJECTIU DEL SISTEMA: MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL 

Línia Estratègica 5: IMPLEMENTACIÓ DEL PLA DE CONVIVÈNCIA DINS DEL MARC DEL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

Objectiu Estratègic 5.1: Fomentar l’educació emocional per tal d’ajudar a cada 
alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món 

Indicador d’Avaluació de l’OE 5. 1: Grau de satisfacció de 
l’alumnat, del professorat i de les famílies 

Objectiu Operatiu 5.1.1: Adquirir un major coneixement de les pròpies 
emocions (o desenvolupar una major competència emocional) 

Indicador d’Avaluació de l’OO 5.1.1: Percentatge d’alumnat 
assistent a les colònies 

Actuacions Responsable 1 2 3 4 Evidències 

Establiment d’un treball a l’aula per tal d’identificar les emocions pròpies i dels altres (Treball 
emocions a EI, racó com em sento a PRI, aula d’emocions) 

Tutor/a     Valoració del professorat i l’alumnat 

Foment de les habilitats socials i de les relacions interpersonals (colònies) Tutor/a     Valoració del professorat, de  l’alumnat i de les 
famílies 

Objectiu Estratègic 5.2:  Fomentar la mediació escolar i la cultura del 
diàleg com a eina bàsica en la gestió de conflictes 

Indicador d’Avaluació de l’OE 5. 2: Nombre de sessions de 
formació d’alumnat i de professorat 

Objectiu Operatiu 5.2.1: Millorar el clima escolar Indicador d’Avaluació de l’OO 5.2.1: Grau de satisfacció de 
l’alumnat, el professorat i les famílies 

Actuacions Responsable 1 2 3 4 Evidències 

Impuls, potenciar i consolidació de la formació en Mediació (alumnes, mestres i monitors menjador) Eli G.      Nombre de sessions de formació 

Difusió del Projecte de Mediació escolar en tota la comunitat educativa (elaborar document, Eli G.     Valoració professorat, alumnat i famílies 
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fer treball a aules de cartells…) 

Potenciació del pati com a eina d’oportunitats educatives  E.E.F.     Valoració del professorat i l’alumnat 

Objectiu Estratègic 5.3: Assegurar i garantir la participació, implicació i 
compromís de tota la comunitat escolar 

Indicador d’Avaluació de l’OE 5.3: Grau de satisfacció de 
famílies i professorat  

Objectiu Operatiu 5.3.1: Foment dels valors democràtics i establiment de 
mecanismes de participació d’alumnes i famílies 

Indicador d’Avaluació de l’OO 5.3.1: Nombre de sessions de la 
junta d’alumnes de delegats/des 

Actuacions Responsable 1 2 3 4 Evidències 

Consolidació de la Comissió de convivència del Consell escolar Presidenta 
del Consell 
Escolar 

    Nombre de reunions 

Potenciació de les relacions amb els diferents agents e la comunitat educativa (AMPA, 
DELEGATS/DES, AJUNTAMENT, ESPECIALISTES…) 

Directora     Nombre de reunions de coordinació amb 
l’AMPA 

Participació de l’alumnat en les decisions de centre (reunions de delegats/des) CdE     Nombre de reunions de la junta de delegats 

Foment de la cooperació de les famílies en activitats escolars:  reunions del “Cafè entre 
llibres”, la col·laboració en els decorats del teatre, les exposicions dels oficis, etc... 

 

 

Directora     Nombre de col·laboracions 
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Objectiu Operatiu 5.3.2: Impulsar, potenciar i consolidar el Pla d’Acollida 
d’alumnes i professorat 

Indicador d’Avaluació de l’OO 5.3.2: Grau de satisfacció del 
professorat 

Actuacions Responsable 1 2 3 4 Evidències 

Potenciació de la Carta de compromís com a eina de cooperació entre família i escola (revisar-la i/o re-
formular-la, document de compromís d’alumnat de CS…) 

C. Conviv.     Carta de compromís actualitzada 

Revisió i actualització del Pla d’acollida d’alumnes i mestres  ED     Document amb les valoracions i propostes de millora 

Objectiu Operatiu 5.3.3: Establir mecanismes de prevenció, detecció i 
intervenció de l’absentisme escolar 

Indicador de l’OO 5.3.3: Percentatge d’alumnat amb un 
absentisme de més del 5% 

Actuacions Responsable 1 2 3 4 Evidències 

Acompanyament a les famílies en risc d’exclusió social C. Social     Valoració de les famílies i el professorat 

Seguiment de l’absentisme en reunions de claustre trimestralment Directora     Actes de les reunions de claustre 

Aplicació d el protocol d’absentisme acordat amb els Serveis socials del municipi en cas necessari C. Social     Nombre d’aplicacions del Protocol 

Objectiu Estratègic 5.4:  Fomentar la coeducació a l’escola Indicador  de l’OE 5.4: Valoració de famílies, professorat i alumnat 

Objectiu Operatiu 5.4.1: Establir mecanismes per assegurar la igualtat 
d’oportunitats de nens i nenes 

Indicador  de l’OO 5.4.1: Grau de satisfacció d’alumnat i 
professorat 

Promoció d’un/a referent de coeducació en el Consell escolar (formació, elaboració d’un 
manual…) 

Presidenta 
C. escolar 

    Manual de coeducació 
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OBJECTIU DEL SISTEMA: MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL 

Línia Estratègica 6: CONSOLIDAR ELS INSTRUMENTS D’AUTONOMIA DE CENTRE ORIENTATS A L’ÈXIT I L’EXCEL·LÈNCIA EDUCATIVES 

Objectiu Estratègic 6.1: Establir mecanismes participatius de revisió, 
actualització i difusió de la documentació de centre 

Indicador d’Avaluació de l’OE 6.1: Grau de satisfacció de 
famílies i professorat 

Objectiu Operatiu 6.1.1: Revisar i actualitzar els documents de centre: PEC, 
NOFC, Pla d’atenció a la diversitat, Pla d’avaluació i Pla de Convivència 

Indicador d’Avaluació de l’OO6.1.1: Nombre de documents 
actualitzats 

Actuacions Responsable 1 2 3 4 Evidències 

Actualització dels documents de centre ED     Nombre de documents actualitzats 

Difusió dels documents mitjançant les xarxes socials i en reunions amb diferents agents de la 
comunitat educativa (consell escolar, delegats/des, ...) 

ED     Documents penjats a la pàgina web 

 

Objectiu Estratègic 6.2: Optimitzar els recursos de centre per una bona 
organització interna i un millor funcionament general de centre 

Indicador d’Avaluació de l’OE 6.2: Disminució d’un 2% 
l’alumnat situat en la franja mitja-baixa de resultats de CB 

Objectiu Operatiu 6.2.1: Planificar l’ús estratègic dels recursos humans i 
materials del centre 

Indicador d’Avaluació de l’OO 6.2.1: Percentatge de 
docències compartides 

Actuacions Responsable 1 2 3 4 Evidències 

Establiment criteris per l’agrupament de l’alumnat (projecte fem amics, triplicacions, 
desdoblaments…) 

CdE     Percentatge de sessions de docència compartida 
de cada grup classe 

Elaboració dels horaris amb criteris inclusius CdE     Valoració de la seva eficiència amb enquesta 
a prossora 

Seguiment periòdic de les despeses de funcionament  Secretària     Actes i acords 
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OBJECTIU DEL SISTEMA: MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL 

Línia Estratègica 7: PROJECTAR UNA BONA IMATGE DEL CENTRE PER DIFONDRE EL PROJECTE EDUCATIU 

Objectiu Estratègic 7.2: Potenciar la imatge del centre Indicador de l’OE 7.2: Resultat en enquesta de valoració a 
famílies i professorat 

Objectiu Operatiu 7.2.1: Establir mecanismes de difusió de les activitats de 
centre 

Indicador de l’OO 7.2.1: Nombre de seguidors a Twitter i 
Instagram 

Actuacions Responsable 1 2 3 4 Evidències 

Potenciar la participació en les xarxes socials Mònica L.     Nombre de seguidors a instagram i twitter 

Col·laboració en diferents mitjans de l’entorn per fer difusió del nostre Projecte educatiu, dels 
projecte europeus, etc 

Directora     Registre  
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OBJECTIU DEL SISTEMA: PROJECTE INNOVACIÓ: PLURILINGÜISME 

Línia Estratègica 8: Participació en  Projectes Europeus 

Objectiu Estratègic 8.1:Impulsar la participació del centre en Projectes 
Europeus 

Indicador d’Avaluació de l’OE 8.1: Nombre de projectes en 
els que participem 

Objectiu Operatiu 8.1.1: Implementar un canvi metodològic transversal de 
Centre 

Indicador d’Avaluació de l’OO 8.1.1: Grau de satisfacció 
d’alumnat i professorat 

Actuacions Responsable 1 2 3 4 Evidències 

Participació en projecte Erasmus KA1 per afavorir un canvi en la metodologia del professorat Cristina G.     Memòria del projecte KA1 

Participació en projecte Erasmus KA2 per afavorir un canvi en la metodologia de l ‘alumnat  Cristina G     Memòria del projecte KA1 

Objectiu Operatiu 8.1.2: Potenciar la motivació i la comunicació en  llengües 
estrangeres   

Indicador d’Avaluació de l’OO 8.1.2: Grau de satisfacció 
d’alumnat i professorat 

Actuacions Responsable 1 2 3 4 Evidències 

Promoció de l’ús de la plataforma etwinning en totes les àrees Marina B     Nombre de mestres participants en projectes 
eTwinning 

Acolliment de mestres d’escoles tant Europees com del país per mostrar la nostra 
metodologia 

Directora     Nombre d’acolliments de mestres d’altres 
centres 
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OBJECTIU DEL SISTEMA: PROJECTE INNOVACIÓ: PLURILINGÜISME 

Línia Estratègica 9 : MILLORA DELS RESULTATS EN LLENGUA ANGLESA 

Objectiu Estratègic 9.1: Establir una metodologia de centre de l’aprenentatge 
de la llengua anglesa 

Indicador d’Avaluació de l’OE 9.1: Grau de millora dels 
resultats en llengua anglesa (Graella valors en apartat 5.2) 

Objectiu Operatiu 9.1.1:  Desplegar el document de la Competència en llengua 
anglesa 

Indicador d’Avaluació de l’OO 9.1.1: Grau de satisfacció 
professorat (enquesta) 

Actuacions Responsable 1 2 3 4 Evidències 

Establiment d’un mètode comú d’aprenentatge de la llengua anglesa Marina B.     Document amb acords 

Promoció del teatre en anglès Marian P     Filmacions del teatre 

Objectiu Operatiu 9.1.2:  Implementar àrees no lingüístiques en anglès Indicador  de l’OO 9.1.2: Nombre de places estructurals AICLE 

Actuacions Responsable 1 2 3 4 Evidències 

Promoure la creació de places específiques amb perfils AICLE Direcció     Documents entrevistes 

Seguiment de la Plàstica en anglès CdE     Horaris 

Organització i seguiment d’altres àrees no lingüístiques en anglès: Música, robòtica,... 
 

CdE     Horaris 

Objectiu Operatiu 9.1.3: Potenciar metodologies innovadores i competencials  Indicador d’Avaluació de l’OO 9.1.2: Millora dels resultats de 
la competència oral en llengua anglesa (Graella valors en apartat 5.2) 

Actuacions Responsable 1 2 3 4 Evidències 

Dinamització activitats que impregnin l’escola de la llengua anglesa  CPI     Graella de registre d’activitats 

Impuls del PeerLearning (aprenentatge entre iguals) CPI     Valoració de l’alumnat 
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4.1. Criteris d’organització pedagògica 

CRITERIS DESPLEGAMENT 
CURRICULAR 

 Projecte Curricular de Centre, 
organitzat per àmbits i dimensions 

 Seqüenciació i Priorització de 
continguts per nivell 

 Programacions dels àmbits/àrees 
 Pla TAC: Competència Digital 
 Programacions de Projectes de Centre 
 Segona llengua estrangera: Francès 
 Àrea no lingüística en Anglès: Plàstica 
 Competència d’Aprendre a Aprendre 

 

 
CRITERIS METODOLÒGICS 

 Alumne centre de l’aprenentatge 
 Aprenentatge competencial 
 Espais d’aprenentatge 
 Matemàtiques Manipulatives 
 Experimentació 
 Projectes 
 Treball globalitzat  
 Racons 
 Treball cooperatiu 
 Capses d’aprenentatge  
 Gamificació 
 Hort  

 

 

 

 
CRITERIS D’ORGANITZACIÓ 

 
 Tutor referent (fa el màxim 

d’àrees) 
 Flexibilització horària 
 Grups internivells 
 Desdoblaments 
 Dos mestres a l’aula 
 Tallers 
 Grups de treball 

 

 

 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 Pla d’avaluació de centre 
 Avaluació Formativa i Formadora 
 Coavaluació i Autoavaluació 
 Rúbriques d’avaluació 
 Gradació del nivell d’assoliment 
 Avaluació competencial i inclusiva 
 Avaluació Inicial i Final internes de 

Centre 
 Informes trimestrals: informació a les 

famílies. 
 Infantil: Informes semestrals 

 

 
CRITERIS D’ATENCIÓ A LA 

DIVERSITAT 

 Pla d’atenció a la diversitat 
 CAD 
 Escola Inclusiva 
 Docència Compartida 
 Disseny Universal de l’Aprenentatge 
 Mesures Universals 
 Mesures Addicionals 
 Mediació 
 Educació Emocional 
 Coeducació 
 Acció Tutorial: Cohesió de grup, 

Orientació 
 Acollida alumnes nouvinguts 
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4.2. Criteris d’estructura organitzativa i de gestió 
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4.3. Criteris per a la planificació del desplegament i la inserció de les TAC 

La comissió TAC del centre té uns objectius i criteris  a l’hora de planificar el desplegament de la 

competència digital i la inserció de les TAC en el centre,  que són els següents: 

 Definir i prioritzar els àmbits d’actuació́ i les línies generals de planificació́ de les 

tecnologies en el centre. 

 Fixar els serveis digitals del centre, promoure i facilitar la participació ́ de la comunitat 

educativa en el seu ús i fer-ne el seguiment 

 Establir la línia d’aplicació ́ anual del pla TAC, avaluar el seu assoliment i proposar les 

futures línies d’actuació ́

 Definir les aplicacions metodològiques de les tecnologies en el centre, afavorir el seu ús i 

vetllar per la seva presència a totes les àrees curriculars 

 Detectar les necessitats de recursos i gestionar els existents eficaçment quant a ús i 

manteniment 

 Establir les tasques associades a l’aplicació́ del pla TAC i els responsables corresponents 

 Gestionar l’organització ́ d'espais, recursos i agrupaments per tal d'afavorir l’ús de les 

tecnologies en el centre en les condicions més adients 

 Vetllar per un ús de les TAC de forma segura, establint les normes d’ús i seguint els 

protocols de drets d'autoria i llicències digitals  

 Assegurar la inclusió́ digital de tot l'alumnat i el professorat definint les eines necessàries 

i garantir-ne l'accessibilitat a tots els recursos 

 Aplicar les TAC per tal de dur a terme el procés de millora dels aprenentatges, adaptant-

los a les característiques de les matèries i les necessitats de l'alumnat 

 Definir les necessitats de formació ́del professorat i promoure el treball en xarxa dins i fora 

del centre 
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4.4. El Projecte lingüístic 

El curs 2018-19 es va dur a terme l’actualització del Projecte lingüístic, amb la participació de tot 
el claustre de professors.  

És un document que tracta la llengua d’una manera global, i que es desenvolupa amb més 
concreció en els diferents annexos que se’n deriven:  

 Pla de lectura de centre 
  Pla d’escriptura de centre 
 Pla d’expressió oral 
 Pla de  desenvolupament de la dimensió literària  
 Projecte plurilingüe 

La primera línia estratègica d’aquest projecte de direcció és la del Desenvolupament del Projecte 
lingüístic, ja que tenim la convicció que un bon aprenentatge de la llengua és la base per tal que 
l’alumnat pugui assolir l’èxit escolar.   

Volem treballar la llengua des de totes les seves dimensions. 

El Projecte lingüístic fa un anàlisi exhaustiu de l’actual context quant a la llengua en el centre, i 
concreta l’oferta de llengües estrangeres.  

Desenvolupa els objectius en relació a l’aprenentatge i l’ús de les llengües.  

Especifica els criteris metodològics i organitzatius en relació a l’aprenentatge de les llengües.  

Detalla els recursos i les accions complementàries que es duen a terme.  

Així mateix estableix els criteris de la comunicació interna i la relació amb l’entorn, i explica tant 
la formació com l’acreditació lingüística del professorat.  
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4.5. Vinculació d’altres projectes del centre 

El centre té altres projectes que afavoreixen a desenvolupament del nostre projecte educatiu 

Projecte de Biblioteca La biblioteca està gestionada per l’alumnat de 6è que 

s’encarreguen del préstec, de l’ordre i de l’organització de la 

biblioteca en l’estona del pati. 

Projecte Mediació L’alumnat de CS són els referents de mediació. Tenim l’espai de 

mediació preparat per tal que hi puguin fer les mediacions 

necessàries . 

Projecte “El pati de l’Escola: espai 

d’oportunitats educatives” 

S’han anat adquirint diferents jocs després de fer un procés 

participatiu de l’alumnat en les juntes de delegats i assemblees de 

classe. 

Projecte “Suport Vital Bàsic” 

 

Des de l’àrea d’educació física es promociona la formació de 

mestres i d’alumnes, amb una programació vertical. 

Projecte Educació Ambiental: 

Programa Anella, Apilo, Olinet,... 

L’alumnat de 4t són els referents de l’educació ambiental, 

promocionant i fent el seguiment de diferents actuacions. 

Projecte Hort L’alumnat de 3r inclou en la seva programació la cura de l’hort 

escolar. També a infantil treballen sobre un segon hort escolar. 

Projecte Tots Junts L’Ajuntament promociona activitats esportives que inclouen 

l’alumnat de totes de escoles del municipi. 

Projecte Café entre llibres La Direcció promociona trobades de les famílies per fer reflexions 

sobre l’educació dels infants.  

Projecte Fem Amics Cada dos cursos es produeix una barreja entre els grups A i B. 

Projecte Padrins i Fillols  Cada alumna serà padrí i fillol d’un company d’escola al llarg de la 

seva etapa infantil i primària. 

Projecte Revista Escolar Durant el curs es van escrivint diferents articles que s’acabaran 

publicant a la Revista escolar. 

Projecte Servei Comunitari L’escola col·labora amb els instituts del municipi . 

Projecte “La Ràdio del Sanromà” Cada matí l’alumnat de 6è redacta i explica per megafonia les 

notícies del dia. 

Projecte Els reporters L’alumnat de 5è s’encarrega de fer els reportatges de cada festa 

que celebrem a l’escola 
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5. Avaluació 

Al llarg dels anys hem anat aprenent a fer una valoració més objectiva i rigorosa mitjançant els 
indicadors d’avaluació. Val a dir que han esdevingut una eina molt útil, però també molt difícil de 
definir, tenint en compte l’àmbit educatiu en el que ens movem. Però poc a poc hem anat entenent 
la importància de la recollida de dades, de l’anàlisi en profunditat d’aquestes. 

Per a poder avançar i fer millores en aquells aspectes en els que tenim marge de millora 
necessitem tenir la visió real de les diferents actuacions.  Només així podrem avançar i assolir els 
objectius que ens hem marcat en el Projecte de direcció.  

 

5.1. Mecanismes d’avaluació 

 

Avaluació anual. El Projecte de direcció es desplegarà cada curs en la Programació general anual 
(PGA), a on es concretaran les actuacions per assolir els objectius que ens hem proposat.  

Els indicadors d’avaluació de les PGA, que es valoraran en les Memòries, seran el primer 
mecanisme d’avaluació del Projecte de direcció.  

Aquestes Memòries anuals es redactaran amb la participació de tot el claustre de professors, per 
tal de afavorir un lideratge compartit.  

Un cop fet aquest treball d’anàlisi i amb les propostes de millora, la Memòria es presentarà al 
Consell escolar, per tal que la resta de la comunitat educativa n’estigui informada. 

Avaluació del sistema d’indicadors de centres (SIC).  Cada curs el Departament 
d’Ensenyament facilita als centres uns indicadors extrets de diferents fonts.  Són dades molt 
objectives que ens ajuden a avaluar quin és el nostre progrés envers nosaltres mateixos i envers 
la resta de centres de Catalunya. Les analitzem en el Consell de direcció. 

Avaluació final i retiment de comptes.  En finalitzar el període de quatre anys es farà un 
informe valoratiu de tot el Projecte, d’acord amb els indicadors exposats o els que s’acordin al 
llarg dels quatre cursos, liderat per la direcció i amb la participació del claustre de professors i el 
Consell escolar, que es lliurarà a la inspecció educativa. 

S’avaluarà quin impacte ha tingut el PdD en la millora de la qualitat educativa, els resultats 
acadèmics i la cohesió social de l’alumnat, així com la satisfacció de la comunitat educativa pels 
processos i els resultats del centre  

Utilitzarem els indicadors de progrés i procés del PdD, els resultats acadèmics i de proves 
externes de l’alumnat, i les valoracions d’anys anteriors recollides en les Memòries Anuals i els 
indicadors del SIC. 
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5.2 Indicadors de progrés 

 

OBJECTIU DEL SISTEMA: MILLORA DELS RESULTATS 

Línia Estratègica 1: Desenvolupament del Projecte Lingüístic de Centre 

O.E. 1. 1:  Millora de la competència lingüística catalana i castellana en 
les dimensions lectora, oral i escrita 

Indicador OE1: Grau de 
millora dels resultats globals 
en la competència lingüística 
en llengua catalana i 
castellana  

C.B. globals 
llengua 

Punt de 
Partida 19-20 20-21 21-22 22-23 Objectiu 

Proposat 
BAIX 18,8%     17% 
MIG BAIX 26,1%     24% 
MIG ALT 35,8%     37% 
ALT 19,3%     22% 

El Punt de Partida és la mitjana dels resultats Globals dels 4 darrers cursos en 
les proves de Competències Bàsiques de Llengua Catalana i Castellana 

O.O. 1.1.1: Elaborar un Pla de Millora de la Competència Lectora en el 
centre 

Indicador OO 1.1.1: Millora 
de la competència lectora en 
català i castellà 
 
 

C.B. C. 
lectora 

Punt de 
Partida 

19-20 20-21 21-22 22-23 Objectiu 
Proposat 

BAIX 16,3%     15% 
MIG BAIX 23,4%     22% 
MIG ALT 36,7%     38% 
ALT 23,6%     25% 

El Punt de Partida és la mitjana dels resultats en la dimensió de Comprensió 
Lectora dels 4 darrers cursos en les proves de C B de Llengua Catalana i 
Castellana 

O.O. 1.1.2: Potenciar  la competència oral Indicador OO 1.1.2: Índex 
d’alumnes de primària que 
han realitzat una exposició 
oral al llarg del curs  
 
 

 19-
20 20-21 21-22 22-23 

Índex 
Exposicions     

Objectiu 
Proposat 50% 60% 70% 80% 
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Línia Estratègica 2: Establiment d’una Metodologia i Gestió d’aula que impulsi la competència d’aprendre a aprendre 

O.E. 2. 1: Millora de la competència matemàtica  Indicador OE 2.1:Grau de 
millora dels resultats globals 
en la competència 
matemàtica 

El Punt de Partida és la mitjana dels resultats dels 4 darrers cursos en 
la prova de Competències Bàsiques de l’àmbit matemàtic. 

Resultats 
C.B. Mates 

Punt de 
Partida 

19-20 20-21 21-22 22-23 Objectiu 
Proposat 

BAIX 17,1%     16% 
MIG BAIX 21,7%     20% 
MIG ALT 36,1%     38% 
ALT 25,1%     26% 

O.O. 2.1.1: Aprofundir en el document de desplegament àmbit 
matemàtic 

Indicador OO 2.1.1: Grau de satisfacció dels mestres (enquesta de valoració del procediment 
d’anàlisi i dels acords presos) 

O.O. 1.1.3: Millora de la competència escrita Indicador OO 1.1.3: Millora 
de la competència escrita en 
català i castellà 

C.B. escrita   Punt de 
Partida 19-20 20-21 21-22 22-23 Objectiu 

Proposat 
BAIX 20,9%     18% 
MIG BAIX 22,9%     20% 
MIG ALT 38,3%     42% 
ALT 17,9%     20% 

El Punt de Partida és la mitjana dels resultats en la dimensió d’Expressió 
Escrita dels 4 darrers cursos en les proves de C B de Llengua Catalana i 
Castellana 

O.O. 1.1.4:  Desenvolupament de la competència literària Indicador OO 1.1.4: Nombre 
d’animacions lectores 
realitzades al llarg de l’etapa 
d’Educació Infantil i d’Educació 
Primària 

 Punt de 
Partida 

19-
20 

20-
21 

21-
22 

22-
23 

Objectiu 
Proposat 

Educació 
Infantil 0     3 

Educació 
Primària 

6     8 

 
 

O.O. 1.1.5: Millora de la competència plurilingüe  Indicador OO 1.1.5:  :  Nombre d’activitats plurilingües organitzades 
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O.E. 2.2: Millora de la competència de coneixement del medi Indicador OE 2.2: Grau de 
millora dels resultats globals 
en la competència de 
coneixement del medi 
natural 

El Punt de Partida és el resultat de les Proves de Competències 
Bàsiques del Curs 17-18 de l 

Resultats 
C.B. Medi 

Punt de 
Partida 

19-20 20-21 21-22 22-23 Objectiu 
Proposat 

BAIX 13%     12% 
MIG BAIX 39,1%     36% 
MIG ALT 39,2%     41% 
ALT 9,7%     11% 

O.O. 2.2.1: Aprofundir en el document de desplegament de l’àmbit del 
coneixement del medi 

Indicador OO 2.2.1: Grau de satisfacció dels mestres (enquesta de valoració del procediment 
d’anàlisi i dels acords presos 

O.E. 2.3: Potenciar l’aprenentatge creatiu i autònom a través del joc i del 
moviment a Educació Infantil 

Indicador OE 2.3: Grau d’implementació 
100% totes les aules/espais d’infantil tinguin la distribució acordats) 

O.O. 2.3.1: Transformar els espais per transformar la pràctica educativa Indicador OO 2.3.1: Grau de satisfacció de les famílies  

O.E. 2.4: Fomentar les diferents habilitats en els alumnes per garantir un 
creixement global com a ciutadans 

Indicador OE 2.4: Grau de satisfacció de l’alumnat 

O.O. 2.4.1: Impulsar les capacitats artístiques i ciutadanes Indicador OO 2.4.1:  Grau de satisfacció de l’alumnat quant a les sessions del Suport Vital Bàsic  
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Línia Estratègica 3: Desenvolupament del PLA TAC 

O.E. 3.1: Desenvolupar la competència digital en 
l’alumnat 

Indicador OE 3.1: : Percentatge 
d’alumnat que supera la 
competència digital   

 
 

Informes 
final curs 

19-
20 

20-
21 

21-
22 

22-
23 

Objectiu 
Proposat 

SUPERA     70% 
NO SUPERA     30% 

O.O. 3.1.1: Impulsar la robòtica com a eina transversal 
d’aprenentatge 

Indicador OO 3.1.1: : Nombre de sessions anuals per grup 

O.O. 3.1.2: Desplegament del document de la 
competència digital 

Indicador OO 3.1.2: :  Grau de satisfacció alumnat i professorat (enquesta) 

Línia Estratègica 4: Garantir una educació inclusiva i de qualitat per tot l’alumnat 

O.E. 4.1:  Avançar en la implementació de mesures 
universals per afavorir la igualtat d’oportunitats a tot 
l’alumnat per aprendre 

Indicador OE 4. 1:Millora dels resultats 
en un 2% de les proves internes de 
nivell a finals de cicle 

 

Proves 
internes 

Punt 
de 
Parti
da 

19-
20 

20-
21 

21-
22 

22-
23 

Objectiu 
Proposat 

2n 80%     83% 
4t 83%     85% 
6è 82%     84% 

O.O. 4.1.1: Personalitzar de l’aprenentatge Indicador OO 4.1.1: Nombre de PI elaborats cada curs 

O.O. 4.1.2: Establir una avaluació competencial i inclusiva Indicador OO 4.1.2: Valoració per part dels docents de les eines d’avaluació 

O.O. 4.1.3: Fomentar l’acció tutorial des de la perspectiva 
del creixement personal 

Indicador OO 4.1.3: Grau de satisfacció de l’alumnat i del professorat 

O.O. 4.1.4: Establir una avaluació competencial, inclusiva, 
formativa i formadora.    

Indicador OO 4.1.4: Grau de satisfacció de mestres 
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OBJECTIU DEL SISTEMA: MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL 

Línia Estratègica 5: IMPLEMENTACIÓ DEL PLA DE CONVIVÈNCIA DINS DEL MARC DEL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

O.E. 5.1: Fomentar l’educació emocional per tal d’ajudar a cada alumne a 
relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món 

Indicador OE 5. 1: Grau de satisfacció de l’alumnat, del professorat i de les famílies 

O.O. 5.1.1: Adquirir un major coneixement de les pròpies emocions (o 
desenvolupar una major competència emocional) 

Indicador OO 5.1.1: Percentatge d’alumnat assistent a les colònies 

O.E. 5.2:  Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina 
bàsica en la gestió de conflictes 

Indicador OE 5. 2: Nombre de sessions de formació d’alumnat i de professorat 

O.O. 5.2.1: Millorar el clima escolar Indicador OO 5.2.1: Grau de satisfacció de l’alumnat, el professorat i les famílies 

O.E. 5.3: Assegurar i garantir la participació, implicació i compromís de 
tota la comunitat escolar 

Indicador OE 5.3: Grau de satisfacció de famílies i professorat  

O.O. 5.3.1: Foment dels valors democràtics i establiment de mecanismes 
de participació d’alumnes i famílies 

Indicador OO 5.3.1: Nombre de sessions de la junta d’alumnes de delegats/des 

O.O. 5.3.2: Impulsar, potenciar i consolidar el Pla d’Acollida d’alumnes i 
professorat 

Indicador OO 5.3.2: Grau de satisfacció del professorat 

O.O. 5.3.3: Establir mecanismes de prevenció, detecció i intervenció de 
l’absentisme escolar 

Indicador OO 5.3.3: Percentatge d’alumnat amb un absentisme de més del 5% 

O.E. 5.4:  Fomentar la coeducació a l’escola Indicador OE 5.4: Valoració de famílies, professorat i alumnat 

O.O. 5.4.1: Establir mecanismes per assegurar la igualtat d’oportunitats 
de nens i nenes 

Indicador OO 5.4.1: Grau de satisfacció d’alumnat i professorat 
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Línia Estratègica 6: CONSOLIDAR ELS INSTRUMENTS D’AUTONOMIA DE CENTRE ORIENTATS A L’ÈXIT I L’EXCEL·LÈNCIA EDUCATIVES 

O.E. 6.1: Establir mecanismes participatius de revisió, actualització i 
difusió de la documentació de centre 

Indicador OE 6.1: Grau de satisfacció de famílies i professorat 

O.O. 6.1.1: Revisar i actualitzar els documents de centre: PEC, NOFC, Pla 
d’atenció a la diversitat, Pla d’avaluació i Pla de Convivència 

Indicador OO6.1.1: Nombre de documents actualitzats 

O.E. 6.2: Optimitzar els recursos de centre per una bona organització 
interna i un millor funcionament general de centre 

Indicador OE 6.2: Disminució d’un 2% l’alumnat situat en la franja mitja-baixa de resultats de 
CB 

O.O. 6.2.1: Planificar l’ús estratègic dels recursos humans i materials del 
centre 

Indicador OO 6.2.1: Percentatge de docències compartides 

Línia Estratègica 7: PROJECTAR UNA BONA IMATGE DEL CENTRE PER DIFONDRE EL PROJECTE EDUCATIU 

O.E. 7.2: Potenciar la imatge del centre Indicador OE 7.2: Resultat en enquesta de valoració a famílies i professorat 

O.O. 7.2.1: Establir mecanismes de difusió de les activitats de centre Indicador OO 7.2.1: Nombre de seguidors a Twitter i Instagram 
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OBJECTIU DEL SISTEMA: PROJECTE INNOVACIÓ: PLURILINGÜISME 

Línia Estratègica 8: PARTICIPACIÓ EN  PROJECTES EUROPEUS 

O.E. 8.1:Impulsar la participació del centre en Projectes Europeus Indicador OE 8.1: Nombre de projectes en els que participem 

O.O. 8.1.1: Implementar un canvi metodològic transversal de Centre Indicador OO 8.1.1: Grau de satisfacció d’alumnat i professorat 

O.O. 8.1.2: Potenciar la motivació i la comunicació en  llengües 
estrangeres   

Indicador OO 8.1.2: Grau de satisfacció d’alumnat i professorat 

Línia Estratègica 9 : MILLORA DELS RESULTATS EN LLENGUA ANGLESA 

O.E. 9.1: : Establir  una línia metodològica de centre de l’aprenentatge de 
la llengua anglesa. 

Indicador OE 9.1: Grau de 
millora dels resultats en 
llengua anglesa 

Punt de 
Partida 

19-20 20-21 21-22 22-23 Objectiu 
Proposat 

BAIX 21% 19% 

MIG BAIX 17,5% 16% 
MIG ALT 35% 35% 
ALT 26,5% 30% 

O.O. 9.1.1: Desplegar el document de la Competència en llengua anglesa Indicador OO 9.1.1: Grau de satisfacció professorat (enquesta) 

O.O 9.1.2:  Implementar àrees no lingüístiques en anglès Indicador OO 9.1.2: Nombre de places estructurals AICLE 

O.O. 9.1.3: Establiment de metodologies innovadores i competencials Indicador OO 9.1.2: 
Millora dels resultats de 
la competència oral en 
llengua anglesa 

Punt de 
Partida 

19-20 20-21 21-22 22-23 Objectiu 
Proposat 

BAIX 16,5% 15% 
MIG BAIX 25,8% 24% 
MIG ALT 23,7% 25% 
ALT 34% 36% 
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6. PROPOSTA D'EQUIP DIRECTIU

La proposta d'equip directiu és de continuïtat amb les persones que formem l'equip actual: 

Cap d’estudis: Sílvia Díaz Cerezo 

Secretari: Marta Llistuella Aragó 

LLinars del Vallès, 25 de maig de 2019

Gabriela Huguet Esteras
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