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1. Introducció 
 
Un centre educatiu és una organització humana i com a tal necessita una 
coordinació liderada, racional i planificada de tots els instruments, recursos i 
activitats amb un propòsit que el nostre equip considera la seva missió: arribar 
a obtenir amb la major qualitat possible uns objectius prefixats, compartits i 
definits amb la resta de la comunitat educativa, respectant els processos per a 
la consecució d’aquests objectius. 
 
En els darrers anys, s’ha desplegat a Catalunya, un seguit de lleis i decrets que 
marquen un nou rumb en l’àmbit de l’organització dels centres ( LEC, Decret 
d’autonomia de centres. En l’àmbit curricular ( Nou currículum d’Educació 
Infantil i Primària ) i en la direcció dels centres ( Decret de la direcció dels 
centres públics i del personal directiu professional docent ). 
 
Aquest nou marc legislatiu ha de suposar noves possibilitats  de millora que cal 
anar incorporant  a poc a poc per a donar sortida a les demandes de la societat 
actual. 
 
Considero que l’accés a la direcció constitueix la possibilitat de participar i 
involucrar-se activament amb la responsabilitat, així com, implicar-se en el 
centre i, per tant, contribuir a la seva millora. 
 
La construcció d’un sòlid lideratge del grup passa inevitablement per 
assenyalar i compartir una idea o meta que es considera especialment 
rellevant. 
 
La presentació d’una candidatura a la direcció és el resultat d’una pressa de 
decisió complexa, en la qual es tenen en compte factors d’índole institucional i 
personal. 
 
Des d’una perspectiva organitzativa el que m’ha mogut a seguir presentant-me 
han  estat diferents raons: la història institucional recent, els precedents en el 
càrrec i la més important la consolidació de la nostra línia de treball i la 
necessitat d’adaptar-nos a les noves demandes socials. 
 
Des d’una perspectiva personal m’encoratja la possibilitat de presentar un 
equip cohesionat i també val a dir que és una tasca que m’agrada, em 
representa un repte i penso que puc fer un servei a la comunitat. 
 

2. Fonamentació 
 
Els membres d’aquest projecte compartim la idea de funció directiva com un 
element dinamitzador, encaminat a la consecució d’una organització creativa, 
dinàmica i flexible. 
Partim de la base d’un equip humà en el qual tots els membre participin, i en el 
que s’han d’estimular i recolzar les iniciatives. 
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Aquest projecte es fonamenta en l’anàlisi de necessitats que penso que té el 
centre i l’establiment de la línia a seguir que ha de ser coneguda per tothom, 
coherent amb el model d’escola que desitgem i en consonància amb el Projecte 
Educatiu del centre 
 
Jo proposaré el mateix equip que hem estat els darrers 8 cursos perquè hi ha 
una bona sintonia i penso que podem seguir fent una bona feina. 
 
 

3. Context físic i històric 
 
 
Sant Pere de Vilamajor es troba situat a la carena del Pla de la Calma i del 
Tagamanent, a 305 m. d'altitud i amb una extensió de 34'74 km2. 
Majoritàriament agrícola, ramadera i forestal, va estar passatge destacat de la 
història medieval, doncs on actualment es troba l'església, va ser el Palau 
Comtal dels Comtes de Barcelona, Ramon Berenguer IV i Peronella d'Aragó. 
 
Situació Geogràfica 
 

Sant Pere de Vilamajor és un municipi de la comarca del Vallès Oriental situat 
en el seu extrem més septentrional, a la vessant més meridional del Pla de La 
Calma. Amb un àrea de 35 km2 és un dels municipis més extensos de la 
comarca però alhora amb una de les densitats de població més baixes. Limita 
al sud amb Sant Antoni de Vilamajor, a l'est amb Sant Esteve i Santa Maria de 
Palautordera i Fogars de Montclús, al nord amb Montseny i a l'oest amb 
Tagamanent, Cànoves i Samalús i Cardedeu. La principal via de comunicació 
és un ramal de la carretera BP-5107, que va de Llinars a Sant Llorenç Savall, 
passa per Sant Antoni de Vilamajor i d'allà dóna accés als diversos nuclis 
habitats que conformen el municipi.  
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3.1. Ubicació del centre 

 
L’edifici escolar es troba situat a mig camí entre Sant Antoni (el poble veí) i 
Sant Pere junt a la zona esportiva i al final de la urbanització Can Derrocada 
que ara ja forma part del poble. 
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- La zona que envolta l’escola és bosc i natura. 
- No hi ha trànsit de vehicles si no per accedir a l’escola. 
- No hi ha trànsit de vianants pels carrers o accessos. 
- Els equipaments esportius del poble , camp de futbol, són a sota l’escola. 
- La ubicació és paradisíaca però no tenim resolt l’accés, les hores puntes 

és un colapse. 
 

 
 
 

 
És important per mi fer la descripció perquè només fa 2 cursos que 
disposem de tots els espais necessaris com el gimnàs, aules per petits 
grups, aules per psicomotricitat i petits despatxos per a la logopeda o el 
psicòleg. 
 
Estem treballant junt amb l’Ampa per acabar de consolidar  l’ampliació de 
l’escola,  
 
 

3.2. Descripció física del centre 

 
L’Edifici és de nova construcció. És va ocupar el curs 98/99 i ja era     
insuficient havent de començar amb un mòdul prefabricat i es van anar 
posant mòduls fins arribar a 4. 
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Actualment tenim l’ampliació feta, és un edifici de tres plantes en forma de “u”: 

 
- a la planta principal: les oficines de secretaria, despatxos, direcció, 

sala de professors i les aules de Cicle Superior i Cicle Mig 
- a la planta baixa: el menjador, les aules d’Infantil i les aules de Cicle 

Mitjà. 
- A la Planta –2 hi ha les aules multiusos: informàtica, Ed. Artística, 

psicomotricitat i música. 
- El Gimnàs és un edifici annex on hi ha també dos magatzems. 
- Disposem de dos patis, un per Infantil i un per primària i d’una pista 

poliesportiva. 
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3.3. Evolució i creixement del centre educatiu 

L’Escola Torre Roja està ubicat al Poble de Sant Pere de Vilamajor a uns    
35 km. de Barcelona, que ha sofert, com la majoria dels pobles de la zona, 
un important increment en el nombre d’habitants durant els últims anys. És 
un poble rural amb un petit nucli urbà, on no hi ha comerços, i un terme 
municipal molt ampli als peus dels Montseny, espurnejat per masies i 
granges, a partir dels anys 80, per diverses urbanitzacions. 
 
Ens els últims 15 anys, moltes famílies joves de la zona metropolitana de 
Barcelona ha traslladat la seva residència habitual a aquestes 
urbanitzacions, que en principi eren llocs de segona residència. I ara en 
aquest moments sembla que s’ha impulsat també el creixement d’habitants 
al nucli urbà. 
 
Tot això ha desencadenat un fort increment d’alumnes en molt poc temps. 
De fet jo vaig arribar a l’escola el setembre de 1978, l’escola era unitària i 
seria el curs 1992/93 que amb 30 alumnes es desdobla, i hi ha dues 
mestres, a partir d’aquest curs no ha parat de créixer: 

 

 

 

EVOLUCIÓ DELS ALUMNES 
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Funcionament actual 
del 

centre 
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4. Valoració del funcionament actual del centre 

4.1. Organigrama del centre 
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4.2. El projecte educatiu 

 
El Projecte Educatiu del centre és el marc que dona forma a tot el 
funcionament de l’escola. El meu projecte de direcció no tindria sentit si no 
tingués constantment en ment el Projecte de l’escola. 
 
És a partir d’aquest marc que s’han anat elaborant tots els altres 
documents, com el projecte lingüístic, el Reglament de Règim Intern els 
projectes puntuals que vagin sortint com va ser en el seu moment el 
Projecte CERE o el projecte de llegües estrangeres que ens va portar a 
l’ensenyament de l’anglès des de Ed. infantil 3 anys i ara al Projecte 
Euromania. 
 
El Projecte Educatiu de l’escola es va modificant en funció dels canvis 
socials, d’increment de matricula, d’adequació dels espais i de la manera de 
pensar del Claustre. 
 
La manera d’avaluar el Projecte Educatiu ve per la reflexió que es fa cada 
final de curs i que queda plasmada a la memòria. 
 
Els punts rellevants del Projecte Educatiu de l’Escola Torre Roja i que 
corresponen a un tipus d’organització característic que estem intentant 
consolidar són: 
 

- Oferir una educació que doni estratègies i ensenyi als alumnes a ser 
autònoms perquè es puguin adaptar fàcilment a una societat canviant. 

-  
- I el tractament de la diversitat és l’altre punt clau de l’escola i en el 

procés d’aprenentatge i que a l’escola Torre Roja conforma una forma 
d’organització diferent, d’aquí va néixer el CERE Torre Roja. 
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UUNNAA  MMAANNEERRAA  DDIIFFEERREENNTT  DD’’OORRGGAANNIITTZZAARR  LL’’EESSCCOOLLAA  
 

L’ESCOLA TORRE ROJA ve d’una escola unitària 
 
L’Escola Unitària trenca tots els esquemes d’organització: 

- Tots els alumnes en una mateixa aula. 
- Més d’un mestre treballant alhora en grups diferents i matèries 

diferents. 
- En una sola aula tots els cursos. 
- Un mestre per tots els nivells. 
- El mestre és el cicle i el claustre. 

 
Què passa quan l’escola unitària creix ? 
 
Tendència a separar grups: 

- Primer Cicle Infantil i Primària. 
- I així fins a aconseguir tenir curs per curs.  

 

Avantatges del funcionament de l’escola unitària 
 

- Els petits aprenen dels més grans (sense adonar-se’n). 
- Els grans se senten responsables dels petits, i això els ajuda a 

augmentar la seva responsabilitat. 
- Alt grau d’autonomia (el mestre s’ha de repartir). 
- Tots es coneixen, s’ajuden. 

 

Desavantatges del funcionament de l’escola unitària 
 

- Poca diversitat d’alumnes. 
- El mestre es pot sentir sol. 

 

En 10 cursos hem passat de 24 a 453 alumnes 
 

- El nostre objectiu ha estat aconseguir mantenir l’essència d’escola 
unitària tot i essent una escola de dues línies. 

- No volíem perdre les avantatges de l’escola unitària. 
  

Fer d’una escola de dues línies un funcionament totalment 
obert i flexible on tots entenguem que som una escola com a 
globalitat. 
 
Necessitem: 

- Mestres:  
 som mestres de l’escola (especialitat). 
 tots els alumnes són els meus alumnes. 
 no hi ha tutors (responsables). 
 oberts a treballar constantment amb d’altres companys. 
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- Espais: 
 fer de qualsevol espai un lloc per aprendre. 
 aules sense parets. 
 racons aprofitats. 
 menjador aula. 
 passadissos monogràfics. 
 vestíbuls versàtils. 
 pati “multiusos”. 

- Temps: 
 totalment moderable (1/2 hora, 10 minuts, ¾ d’hora...) 
 horari 

 
 

 

 
- Alumnes: Agrupacions diverses: 

 Individuals 
 Grups reduïts 
 agrupaments  de classe  » algunes assignatures 

de cicles  » self access 
» secció 
» coneixement del medi 

intercicles: » Tallers Ed. Artística 
» Assemblea 

 
- Organigrama: que sigui capaç de compaginar tot això. 

Tot el que fem a l’escola està pensat per aprendre: 
 indirectament: entrades i sortides (música) 

aniversaris (felicitacions) 
passadissos (monogràfics) 
assemblees (esperit crític) 
 

 directament: matèries 
activitats 
secció 
 

Secció (El tractament de la diversitat) 
 

L’Escola haurà de comptar amb un mestre d’Educació Especial per Educació 
per Infantil, un per Cicle  Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior, de manera que 
coordinin i dirigeixin el Projecte de secció. 
 

Anomenem secció a la dedicació d’una franja horària diària  
repassar i introduir conceptes de mecanismes de les instrumentals 
(matemàtiques i llengua) 

- es treballa la lectura com a mecanisme per agafar velocitat. 
- l’ortografia a través del dictat i petit text. 
- comprensió lectora. 
- el càlcul a nivell d’operació mecànica. 
- el càlcul mental. 
- problemes. 
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La secció és el projecte estrella de l’Escola i la base del funcionament per 
atendre la diversitat 

Com ho fem ? 
 

Es fa a tota l’escola des de P3 a 6è: 
- Els agrupaments dels alumnes a secció són pel nivell i ritme real 

d’aprenentatge. 
- Durant els primers 15 dies de setembre és quan decidim els grups 

que farem. 
- Els grups podran anar canviant depenent del rendiment de l’alumne. 
- Tots els alumnes acabaran amb els objectius mínims que els toqui 

pel seu curs, però ho faran a ritmes diferents. 

Estructura de la secció 
- Des del moment que és una activitat que la fa tota l’escola i que 

implica a tots els alumnes i mestres ha de tenir una estructura molt 
clara i la mateixa per tota l’escola. 

- Utilitzem tots els espais de l’escola. 
- Treballem tots els mestres. 

 
 

Seqüenciació d’activitats 
 

De P3 a 2n  De 3r a 6è 

Lectura col·lectiva (números, 
lletres, colors, formes...) 

 
 

Dictat 

- Preparació a casa o a classe 

- Correcció 

- Petit exercici de text i/o frase 

-  

Repassar en veu altra les 
operacions de càlcul 

Fitxa de dictat o preescriptura 

Fitxa de càlcul 

 Càlcul 

- Comentar i explicar 

- Nou càlcul 

- Correcció del dia anterior Lectura individual 

Lectura Comprensiva  Lectura - En veu altra amb el mestre 

Text  
Lectura 

comprensiva 
 

 
 

Reflexions 
 

- Tots els nens avancen si estan en un grup adequat al 
seu nivell. 

- La secció és un treball sistemàtic que ajuda a 
estructurar els esquemes del nen/a. 
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- A la secció assegurem la base i això permet que a les 
demés assignatures tant el mestre com l’alumne puguin 
gaudir fent matemàtiques, llengua o coneixement i no 
cal que ens dediquem a l’ortografia, dictats, lectura o a 
repassar les operacions com a treball sistemàtic. 

 
 

4.3. Coordinació o gestió del centre 

 
El Pla General del centre plasma tot el funcionament de cada curs i allà hi 
costen tots els objectius a aconseguir cada curs en tots els àmbits. 
 
El Pla General és elaborat per l’equip directiu després de la memòria dels 
cursos i de les reflexions del Claustre. A final de curs dediquem una setmana a 
tancar el curs i organitzar el proper i ampliar el Pla Anual. 
 
Des de direcció s’ha elaborat un document, que és intern, per als mestres de 
l’escola i on hi ha plasmat tot el funcionament del curs. Aquest document 
contempla tots els aspectes a tenir en compte: 
 
- les tasques de cada mestre/a i coordinadors 
- les tasques de l’equip directiu 
- les tasques del consell escolar 
- el Reglament de Règim Intern 
- els objectius generals del curs 
- els objectius mínims de les matèries curriculars  
- el funcionament del  curs en tot i cadascun dels aspectes tant de 
funcionament com d’aprenentatge 
 
Aquest document es repassa cada final de curs i es canvia pel següent, l’equip 
directiu s’encarrega de fer les rectificacions i a començament de curs es 
dediquen 4 o 5 dies a repassar-lo. 
 
Com a directora l’objectiu primordial en la coordinació i gestió ha de ser 
mantenir el diàleg i intentar fer participar a tota la comunitat educativa i sobretot 
que els mestres, el claustre se senti part impulsadora i participativa de totes les 
iniciatives que es plategin. 

 
4.3.1. Plantilla de mestres i organització dels recursos 
 
En aquest moments la plantilla de mestres és de 26 i dins l’estructura i 
organització de l’escola els mestres es distribueixen en funció de les 
necessitats de l’escola, de manera que tot el claustre té clar que tots els 
alumnes i mestres formen l’escola. 
 
Una de les característiques de l’organització és que és important que els 
mestres voltin, que tinguin diferents alumnes i cursos, però s’ha de garantir 
l’aprenentatge i el bon funcionament de cada curs i/o classe, 
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Per tant des de la direcció hi ha mecanismes per a poder avaluar cada curs 
com ha anat, si seguim igual o hi ha alguna modificació. I també per a saber el 
grau de satisfacció dels mestres, cada final de curs es fa una avaluació, 
normalment a través d’una enquesta i/o entrevista personal. 

 
 

4.3.2. Alumnes 
 
Hem tingut un fort increment d’alumnes els darrers cursos, ara sembla que s’ha 
estabilitzat i ja hem arribat al màxim d’alumnes que tindrem. 
 
Els alumnes que van arribant a l’escola provenen de famílies que 
majoritàriament viuen al municipi i venen a l’escola perquè accepten i entenen 
la línia del centre i d’altres perquè és l’escola que els pertoca. Això genera 
diversitat d’activitats però una sola línia d’actuació de cara als alumnes. 
 
S’ha creat un pla d’actuació per a detectar les necessitats dels alumnes i 
afavorir la seva integració. 
 

4.3.3. Consell Escolar 
 
És el màxim òrgan decisiu de l’escola i en ell estan representants els diferents 
estament.  
 
En aquest moment i des de sempre el Consell Escolar ha estat molt vinculat a 
l’escola, els representant dels pares treballen dur per l’escola i intentem no 
venir a títol personal, si no amb postures consensuades, igual que els 
representants del claustre. 
 
 
 

4.3.4. Àmbit de serveis 
 
Des de direcció s’han buscat els mecanismes per a donar quants més serveis 
als pares i alumnes amb qualitat i rigurositat. 
 
S’ha treballat conjuntament amb l’AMPA: 
 
- Per a impulsar el servei de guarderia de 8h. a 8.30h. del matí i de 
16.30h. a 17.30h. i s’han impulsat extraescolars que complementin l’horari i les 
activitats escolars. 
- S’ha treballat per aconseguir un projecte de conversa d’anglès que 
arribés a tots els alumnes de l’escola. 
- S’ha elaborat un Reglament per la utilització del menjador escolar i 
es porta des del Consell Escolar amb l’AMPA. 
- També amb l’AMPA i el Consell Comarcal es fa el seguiment del 
transport escolar i es projecten les necessitats per a cada curs. 
 
Cadascun d’aquest serveis disposa d’un mecanisme d’avaluació i cada curs 
amb els diferents organismes es fa una valoració i memòria. 
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4.3.5. Participació de la comunitat educativa 
 

La direcció de l’Escola Torre Roja té com a premissa la comunicació i 
intentar extrapolar tos els projectes i consensuar-los. 
 
Intentar apropar l’escola als pares, que puguin opinar i exposar 
qualsevol tema que els preocupi. 
 
Hi ha una sèrie d’activitats proposades per a tal efectes: 

 
- Els pares poden visitar l’Assemblea de l’escola amb tots els nens  

mestres. 
- Els pares participen d’almenys 3 festes on conviuen totes les parts 

de la comunitat educativa. 
- L’AMPA i l’escola organitzen xerrades per a pares. 
- L’equip directiu assisteix a les reunions de l’AMPA 
- des de la direcció es manté una correcta comunicació amb 

l’Ajuntament tot i que enguany l’Ajuntament . 
- Amb d’altres institucions com el Consell Comarcal, el Departament 

d’Educació es manté una bona relació. 

 
4.3.6. Pla Anual 

 

A l’hora  d’elaborar el Pla Anual hi ha una clara organització escolar que 
respon als trets generals del Projecte Educatiu. 
 
La finalitat del pla anual anirà directament relacionada en el benefici de 
la formació dels alumnes i compaginarà les capacitats professionals i el 
desenvolupament personal dels docents. 
 
En aquest  moments tota l’organització d’escola plasmada al Pla de 
Treball ve molt marcada pels nous projectes relacionats en l’àmbit 
d’aprenentatge, concretament en el tractament a la diversitat i el projecte 
lectura. 
 
Jo destacaria del Pla Anual tot el muntatge d’agrupaments d’alumnes 
que es fa a tota l’escola de 8.30h. a 10.30h. del matí i que es treballa 
sobretot llengua i matemàtiques. Que hem elaborat uns objectius mínims 
consensuats entre tot el claustre i que amb aquestes dues hores diàries 
assegurem, que la integració d’alumnes amb dificultats es fa de manera 
natural principalment pels alumnes 
 
L’avaluació externa i interna són les que ens ajuden a l’hora de treure 
dades per introduir modificacions. 

 
En l’àmbit d’aprenentatge arrel de les proves diagnòstiques i de les 
competències bàsiques hem anat introduint canvis i propostes de 
millora. 
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I entre aquestes proves, les competències bàsiques, i d’altres proves 
que hem elaborat i passat hem anat constatant diferents millores. 

 
- millora en l’expressió escrita 
- millora en la comprensió oral 

 
S’ha buscat diferents estratègies entre tots i cada curs s’ha anat 
controlant i posant mesures correctores a diferents assignatures per a 
millorar aquest apartats. 
 
Aquest últim curs s’ha treballat amb el projecte de lectura de l’escola i 
amb el suport SEP i ara a final de curs ja podrem valorar els resultats. 
 
Cal destacar la total implicació de tots els mestres en els projectes de 
l’escola  
 
Aquesta és una tasca de l’Equip Directiu, implicar a tota la comunitat i 
d’aquesta manera assegurar l’èxit del projecte. 
 
Tant important com l’execució del pla de treball  serà comprovar els grau 
d’assoliment dels objectius. Per això hi ha establert instruments i 
indicadors: 

 
- enquestes a alumnes, mestres o pares 
- postes en comú 
- valoracions... 
 

I després de fer l’avaluació tindrem dades que ens permetran introduir 
modificacions o correctius i fer-ne la posterior memòria. 
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4.3.7. Rendició i control dels comptes al centre 
 

El pressupost escolar s’elabora en base a la previsió d’ingressos que el 
Departament té adjudicats als centres i d’altres que en puguin venir de 
l’Ajuntament o de l’AMPA per a projectes específics. 
 
A l’escola el material està socialitzat amb un cost d’uns 70 euros l’any, 
les excursions i les sortides a part. L’AMPA és qui gestiona el material i 
les sortides i excursions. 
 
En el pressupost es contempla una dotació per a cada cicle i especialitat 
i per a la reposició de material pedagògic. 

 
L’elaboració del pressupost el fa la comissió econòmica i la seva revisió i 
aprovació la fa el Consell Escolar. 
 
La comptabilitat es gestiona a través del programa SAGA. 
 

4.4. Concreció dels objectius – Avaluació Interna (Procés 
d’ensenyament – aprenentatge) 

 
Cada curs des de l’Equip Directiu i sempre relacionat amb l’avaluació 
Interna es fan les propostes dels objectius a assolir. 
 
Els objectius d’aquest curs i que s’hauran d’avaluar i seguir els propers 
cursos son: 
 

4.4.1. Objectius a complir 
 

 Donar rellevant importància al tractament a la Diversitat amb el 
Projecte de Secció que inclou el Pla lector 
 Seguir tots els projectes començats durant els cursos anteriors. 

 
- Projecte “Juga net” 
- Projecte “dansa” 
- Projecte “Cantania” 
- Projecte “Expressió” 
- Projecte “Actuem bé” 
- Projecte “Euromania” 
- Projecte Radio TV Torre Roja 
- Artist English 

 
 Continuar les activitats d’escola engegades: 

 
- Noms del grups classe. 
- Músiques per entrar i sortir en relació amb un tema. 
- Projecte interdisciplinari del curs. 
- Assemblea d’escola  - conferencies. 
- Escacs (en horari escolar) 
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- Conversa d’anglès (en horari escolar) 
- Seguir treballant les extra escolars amb l’AMPA 
- Seguir col·laborant amb el Centre d’estudis i Centre d’Art La 

Rectoria. 
- Seguir amb les tasques de coordinació amb L’Ajuntament. 

 
 Revisar i proposar millores en  tot el projecte d’atenció a la diversitat 
plasmant el funcionament dels grups flexibles. 
 
 Plasmar les estratègies per a millorar la convivència entre els 
alumnes. 
 
 Seguir la bona relació amb l’AMPA i Consell Escolar.  

 
 Ser capaç de seguir conseguint l’equip de mestres cohesionat i 
mantenir un bon ambient de treball. 
 
 En l’àmbit d’aprenentatge seguir la revisió de proves i sobretot veure 
els resultats i anar posant les mesures correctives i noves estratègies. 
 
 Seguir també amb els plans de l’escola: 

 
- Pla de riscos laborals 
- Pla d’emergència 
- Pla d’acollida. 
- Pla de llengües 

 
Per avaluar-los es seguiran els mecanismes establerts, ja que estan 
contemplats al Pla de Treball. 
 
I en acabar el curs està previst un pla d’actuacions per avaluar i poder 
planificar el curs següent: 
 

4.5. Actuacions a realitzar cada curs 

 
- Abans d’acabar el curs: 

a) Tenir clar quines actuacions han funcionat i quines no. Indicadors de 
valoració. 

b) Reestructuració del material complementari pels alumnes. 
c) Conèixer quines són les mancances de cada matèria. 
d) Previsió de material pel curs vinent. 
e) Distribució dels espais i mestres. 
f) Avaluació interna. 
g) Passar una enquesta als mestres. El Claustre farà una posta en 

comú. L’Equip Directiu en farà el resum i a la tancada ho portarà fet 
per acabar de decidir entre tots. 

 
- Durant el mes de juliol l’Equip Directiu planificarà i farà les comandes de 

material pel proper curs, horaris, ...  
 
- Primera quinzena de setembre: 
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Hi haurà 2 matins de formació de professorat. 
Es farà:la planificació de matèries (cada mestre) 
S’organitzaran les coordinacions de cicle. 
Es preparà el treball individual de classes 
S’elaborarà el calendari d’activitats i sortides per poder donar als pares 
abans de la primera reunió general. 
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5. Detecció de necessitats 

5.1. Memòria – Grau d’assoliment cursos 2012-2016 

 

 

OBJECTIUS ESTRATÈGIA ACTIVITAT 
INDICADORS 

D’AVALUACIÓ 
RESULTATS 

D’AVALUACIÓ 
PROPOSTES DE 

MILLORA 
Aconseguir que els pares 
vegin l’escola com una 
prolongació de casa, que 
sentin que hem de treballar 
junts 

Desenvolupar un programa 
d’atenció als pares. 

Muntar un grup de treball amb l’AMPA i 
els mestres 

Comprovar i plasmar les 
actuacions en actes de 
reunions conjuntament amb 
l’AMPA 

S’ha aconseguit que 
l’Escola i l’AMPA organitzi 
unes sessions d’ajuda als 
pares. Hi ha hagut poca 
assistència 

Incrementar les xerrades 
passen a fer-se per 
cicles i també els nenes 

Treballar amb ordinadors 
individuals i càmera de vídeo 
a diferents assignatures. 

En un termini de dos cursos 
aconseguir una aula 
Multimèdia.  

Presentant el projecte a l’AMPA, els 
diners ja els tenim i el projecte i el 
pressupost també. 

Comprovar que disposem 
de l’aula per fer-ho. 

La xarxa és insuficient Incrementar les 
pissarres digitals i fer un 
curs incorporar tauletes 

Poder treballar en petits i 
grans grups en qualsevol 
moment. 

Quan puguem disposar de 
més espais intentar fer una 
reestructura consensuada 
dels espais. 

Transformar els espais adients per a fer 
classe a qualsevol racó, per exemple 
un espai del pati amb bancs.  

Plasmar en horaris, tots els 
espais de l’escola i 
constatar que realment 
siguin útils. 

Tots els espais proposats 
han resultat ocupats 

Es continua veient la 
necessitat de més 
espais. Posar portes 
corredisses per repartir 
espais 

Poder treballar més a gust. Aconseguir un espai pels 
mestres que permeti 
desconnectar. 

Dotar una sala de professors amb una 
sèrie de racons que afavoreixin la 
tranquil·litat 

Constatar que hi hagi 
l’espai adequat 

Existència d’un espai 
acollidor 

Continuar així. 

Intentar que aprenguin a 
jugar i a relacionar-se. 

Distribuir les zones de pati Tenint un pati amb espais que 
indueixen a jocs diferents:      ping-
pong, xarranques, espais per parlar, per 
pilotes ... 

Plasmar un horari i roda de 
patis per zones 

Com a conseqüència de la 
posta en comú, s’acorda 
que cada curs es canviarà 
la roda. 

Les zones s’han fet i 
funcionen bé. 

Aprendre a mirar, escoltar i 
sentir 

Transformar els passadissos i 
vestíbuls de l’escola en llocs 
realment atractius i que 
ensenyin: petits museus. 

Donant noms per temes als diferents 
passadissos. exemple: l’espai 
(ambientació d’espai), la pinacoteca 
(pintures), ... 

Mantenir un inventari 
actualitzat. 

L’escola esdevé un “petit 
museu”. 

Aconseguir incrementar 
les adquisicions 

Aconseguir els objectius 
d’aprenentatge proposats.  

Buscar estratègies 
d’aprenentatge 
engrescadores que ajudin a 
millorar els resultats en 
llengües i matemàtiques. 

A través de grups flexibles on l’alumne 
se sent bé. 
Aconseguint un bon ambient de treball.  
Aconseguint un bon ambient d’espais. 
Que els mestres siguem capaços de 
copsar i avaluar per una posterior 
aplicació 

Revisió anual dels resultats 
de competències. Revisió, 
als cicles, de les noves 
estratègies emprades.  

Es constata una millora en 
els objectiu de cada curs. 
 
Els resultats de C.B. són 
òptims 80%. Els de 
Llengua Anglesa més 
baixos. 

S’ha de seguir insistint 
en els mateixos objectius 
i seguir en la línia que 
estem. Seguir amb la 
proposta de millora en  
Llengua Anglesa. 

Aconseguir un domini de les 
llengües opció d’aprenentatge 
(anglès) 

En un termini de 3 mesos, 
quan hi hagi l’espai adequat, 
donar una assignatura en 
llengua estrangera (anglès). 

Primer oferint la corresponent 
preparació als mestres i després 
buscant el material adequat i els espais. 
Es podria començar amb “plàstica”.  

Constatar l’espai físic.  
Constatar el projecte 
d’Anglès. 

Tenim els espais físics i 
un projecte “Artistenglish” 
que es revisa cada curs. 

Mantenir el treball 
d’anglès a traves 
diferents  temes  i 
assignatures 
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ANÀLISI GENERAL DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES (curs 2014-2015) 

 

    
LLENGUA 

CATALANA 

En comprensió lectora hem empitjorat. Hem passat de no tenir tram baix a tenir un 17,1% 
En expressió escrita,  hem millorat ,la franja baixa ha baixat una mica del 10,9% al 9.8%, la franja alta ha pujat i estem per 
sobre de Catalunya 
La global : hem baixat estem en tots els nivells per sobre de Catalunya, però ens ha augmentat la franja baixa en un 4%. 
Global: SUPEREN 87.80%, NO SUPEREN 12.2% 

 

 
LLENGUA 

CASTELLANA 

C. lectora: hem empitjorat respecte al curs passat. Hem empitjorat en tot. De tota manera estem per sobre de la mitjana catalana. 
E. escrita: hem empitjorat respecte al curs passat.(un 15.7%) 
Global: hem empitjorat respecte al curs passat. estem lleugerament per sota de Catalunya( un 0.4%). Global: SUPEREN 85.4%, NO 
SUPREN 14.6%) 

 

 
 
 
MATEMÀTIQUES 

Numeració i càlcul:Estem molt bé només un 7.1% en la franja baixa 
Espai, mesura i representació de dades:  seguim estan per sobre de Catalunya. Augmenta la franja baixa i disminueix l’alta. 
Relacions i canvi: Apareix la franja baixa 16.7% que no en teníem. 
Global: De no tenir franja baixa passem a tenir un 9.5%, SUPEREN 90.50%, NO SUPEREN 9.5% 

 

 
LLENGUA 
ANGLESA 

C. Oral: hem millorat considerablement hem baixat franja baixa. De 13% a 12% i augmentant la franja mitja alta. 
C. lectora: hem millorat molt en la franja alta d’un 21,7 a un 39% però s’ha ampliat la franja baixa i mitjana. Dades molt aproximades 
a les catalanes. Tenim franja baixa del 14%. 
E. Escrita: hem millorat molt respecte a l’any anterior passant de 19,60  a un 85.4% en les franges mijana-alta 
Global: hem millorat considerablement a la franja alta hem passat de 19,7% a un 55% i hem baixat molt a la franja baixa . 
SUPEREN 85.40%, NO SUPEREN 14.6% 

 

Observacions generals 

Creiem que era un grup molt complicat, amb uns 16 alumnes amb dificultats. Un grup que ja va donar mals resultats a les 
ACL i diagnòstiques.  
Tampoc ens lliga el problema de comprensió lectora, creiem que no llegeixen prou atentament el text abans de contestar. 
Hem de revisar el com ho fem, també creiem que estem notant la incorporació d’alumnat nouvingut, sobretot a Cicle Mitjà 
i Superior. 
No es alarmant doncs la baixada que hem fet ja que és deguda precisament al alumnes de nova incorporació i al grup. 
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ANÀLISIS DELS ÍTEMS  DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE 6è (curs 2014-2015) 
 
Llengua catalana ( ítem 17,13 i 28) 

 
Comprensió lectora tenen a veure amb: 

1. la interpretació de la informació 
2. en la capacitat de reorganització de la informació 

Hem constatat que quan les preguntes estan en pàgines anteriors, no fan la relectura del text 

 
Llengua castellana (ítem6) 
 

 
Tenim problemes en la part escrita, concretament en la puntuació i el redactat (morfosintaxi) 

 
Matemàtiques  

 
(ítem 23 és una pregunta oberta ) Els nens contesten bé la pregunta però no acaben de saber-ho 
explicar i es puntua en zero (creiem que està mal puntuat) I sembla que han corregit persones diferents 
els dos grups perquè hi ha un decalatge: 
Catalunya  23% encerts 
Escola 9% encerts 
(ítem 6 espai mesura i representació gràfica, també és oberta) 
(ítem 8 comprendre patrons i completar sèries matemàtiques) 
no saben veure ni la sèrie ni el patró (és el grup) 
 

 
Anglès 

 
Comprensió oral: no entenen el què escolten i encara que se’ls hi repeteix no ho entenen. El més baix 
és l’ítem 9 que tracta de la interpretació de la informació. 
Ens hem esforçat molt en donar estratègies i de fet hem millorat malgrat que el grup ja hem apuntat que 
era molt complicat 
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Relació dels resultats de competències bàsiques dels dos últims cursos( 2014-
15) (2015-16) 
 
Percentatge d’alumnes que han assolit les competències 
 

Competència lingüística : Llengua catalana 
 

 
 
 
 

Competència lingüística : Llengua castellana 
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Competència lingüística : Llengua anglesa 

 
 

 
 
 

Competència matemàtica 
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ANÁLISIS DE LES PROVES DIAGNÓSTIQUE DE 3r 

RESULTATS VALORACIÓ 

Llengua CatalanaGlobal: 68.61% 
Comprensió oral: 72.61% 
Comprensió lectora: 74.96% 
Expressió oral: 85,30 % 
Expressió escrita: 77.26% 

Uns bons resultats i molt uniformes, no hi ha un ítem on 
haguem punxat, hi ha alumnes que no arriben a la franja 
desitjada. 
Amb el Pla Lector de l’escola s’ha de millorar l’apartat de 
comprensió lectora i oral. 

Llengua CastellanaGlobal: 80.44% 

Comprensió oral:72.89 % 
Comprensió lectora: 71.19% 
Expressió oral: 86.30% 
Expressió escrita: 68.89% 

Son uns bons resultats o es va reflectint la feina que fem. 
A la part oral sobresurt la tasca de conferències a 
l’Assemblea, seguirem en la mateixa línia. 

MatemàtiquesGlobal: 73.51% 
Numeració i càlcul: 73.51 
Espai forma i mesura:54.77% 
Relacions i canvi: 75.50% 
Estadística: 67.60% 

Tot i que són bons resultats hi ha l’apartat d’espai, forma i 
mesura que proposen treballa-ho més a fons, potser 
canviant la metodologia i durant un període més llarg. 
L’estadística proposem passar-la també a d’altres 
assignatures. 

VALORACIÓ: a l’igual  que en les competències de 6è estem contents perquè hem de tenir en compte que estem tenint 
gran allau d’alumnes nouvinguts que ens està fent baixar el nivell i són precisament aquests els que constatem que els 
costa superar les proves, tot i que s’ha fet molt bona feina en ells i han fet un gran avenç. 

PERCENTATGES DE LES NOTES GLOBALS DE LES ÀREES DE TERCER 
 Llengua 

Catalana 
Llengua 

Castellana 
Llengua 

estrangera 
Matemàtiques C. Medi 

Nat 
C. Medi 

Soc. Cult 
Educació 
artística 

Educació 
física 

Educació 
valors 

Excel·lent 8       15% 6    11% 11    21% 9        17% 13   25% 13   25% 17   32% 22     42% 8     15% 

Notable 17     32% 22   42% 15    28% 25      47% 16   30% 16    30% 34    64% 25     47% 41    77% 

Bé 19     36% 18   34% 14     26% 6         11% 14   26% 14    26% 2       4% 6       11% 4       8% 

Suficient 7       13% 6      11% 11     21% 11     21% 9     17% 9      17% 0       0% 0        0% 0       0% 

Insuficient 2      4% 1      2% 2       4% 2         4% 1       2% 1       2% 0       0% 0         0% 0       0% 
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ANÁLISIS DE LES PROVES DIAGNÓSTIQUE DE 3r (curs 2015-2016) 

RESULTATS VALORACIÓ 

Llengua CatalanaGlobal: 73.5% 
Comprensió oral: 86% 
Comprensió lectora: 78% 
Expressió oral: 87.8 % 
Expressió escrita: 84% 

Els resultats són molt satisfactoris, en comparació el curs passat, 
essent molt significativa la millora en l’expressió escrita (77.26%) 

Llengua CastellanaGlobal: 68% 

Comprensió oral:72 % 
Comprensió lectora: 64% 
Expressió oral: 86% 
Expressió escrita: 86% 

En  l’aspecte global els resultats són inferiors al curs passat, però 
torna a posar-se de manifest la millora en l’expressió escrita 

MatemàtiquesGlobal: 84% 
Numeració i càlcul: 76% 
Espai forma i mesura:88% 
Relacions i canvi: 86% 
Estadística: 80% 

Els resultats també son millors que el curs passat. Cal destacar 
que els problemes més freqüents han estat en numeració i 
càlcul, en concret quan els alumnes han de justificar la resposta, 
quan és un problema de resta o de doble operació. 

VALORACIÓ: Tot i estar molt satisfets pels resultats obtinguts cal destacar que els alumnes que no assoleixen els resultats 
globals són alumnes que formen part d’un grup ha necessitat treballar de forma més lenta i en u grup reduït. 
La majoria tenen algun tipus de dificultat que no ajuda a la consecució de tots els objectius d’aprenentatge. Fins i tot una 
de les alumes té un PI. 
La majoria són dislèxies, dèficits d’atenció amb hiperactivitat i sense i en algun cas dificultat en el raonament lògic. 
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ANÀLISI DELS RESULTATS DE PROVES ACL DE 1r a 6è 

resultats maig 2015 

1r  El 19% no superen les proves, la resta la supera molt bé. 
Constatem que la primera prova la fan molt bé i la segona estan cansats i el seu rendiment no és el 
mateix 
Això és 10 de 52 alumnes que no han superat. 
2n A 2n és on tenim un grup d’alumnes amb problemes d’aprenentatge ja des de P3 
11 de 48 alumnes no superen les proves, això és un 22% 

3r Hem passat les diagnòstiques i en l’apartat de comprensió lectora un 75% dels alumnes les ha 
superat. No són uns bons resultats però el repte serà augmentar el % 
4t Només 3 dels alumnes no superen les proves, per tant aquí els resultats són excel·lents 

5è 16 alumnes de 48 no superen les proves. És un tant per cent massa elevat, però en aquets cas 
és el grup. 

(superen les ACL) RESUM DELS TRES ÚLTIMS ANYS 

any 1r 2n 3r* 4t 5è 6è* 

2013 88% 84% 84% 88% 68% - 

2014 73% 88% 92.3.% 88% 66% 99.3% 
2015 81% 78% 75% 94% 67% 82.9% 

2016 83% 80% - 88% 81% - 

* A 3r i 6è són els resultats de les proves diagnòstiques i de competències en l’apartat de Comprensió 
Lectora 
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ANÀLISI DELS RESULTATS DE LES PROVES DE VELOCITAT LECTORA CATALÀ (% que supera) 
any 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

2013 84.91% 79.60% - 72.73% 86.30% 87.10% 

2014 87.50% 79.25% 40.39% 64.59% 84.10% 89.30% 

2015 84.22% 75% 86.08% 73.08% 89.59% 93.19% 

2016       

 

ANÀLISI DELS RESULTATS DE LES PROVES DE VELOCITAT LECTORA CASTELLÀ (% que supera) 
any 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

2013 86% - - 63.64% 70.30% 83.32% 

2014 87.50% 81.14% 76.48% 41.67% 54.55% 88.60% 

2015 79.9% 79.17% 80.20% 53.85% 81.25% 86.37% 

2016       

 
perquè siguin fiables les proves de velocitat:  

1. les lectures han de ser les mateixes almenys durant tres cursos consecutius. 
2. les lectures de quart, cal mirar si són adients 
3. cada cicle ha de fer una lectura acurada de tots els resultats 
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6. Objectius proposats pels propers cursos 

 
Una vegada avaluats els objectius de millora proposats al projecte de direcció 
hem fet una diagnosi  actualitzada del centre tenint en compte: El PEC, La 
Programació anual del centre, les actes dels claustres, els resultats de 
l’avaluació interna, les reunions de l’Equip Directiu, les reunions amb els 
coordinadors i els claustres, La Comissió CAD, els resultats de les proves 
diagnòstiques i de les Competències Bàsiques i les reunions amb El Consell 
Escolar i amb l’AMPA. 
 
I així hem fet la proposta dels següents objectius per  a 4 cursos més. 
 
Hem intentat ser realistes i marcar-nos allò que creiem més important i 
assumible i que són la majoria de continuïtat. 
 
Els objectius previstos parteixen dels dos objectius generals del Departament 
d’Educació que són: 
 

1- Àmbit i millora de la Cohesió social 
  
ESTRATÈGIA 1.1 Potenciar el treball en equip i participatiu de 

cada sector de la comunitat educativa. 
 
Objectius operatius  
1.1.1 Fomentar la formació del professorat. 
1.1.2 Afavorir la convivència i les relacions entre els membres de 
la comunitat 
 
ESTRATÈGIA 1.2 Optimització dels recursos humans per atendre 

els alumnes tenint en compte la diversitats 
 
Objectius operatius  
1.2.1 Mantenir al dia els diferents projectes de l’Escola 
 
ESTRATÈGIA 1.3 Millorar les competències TIC 

 
Objectius operatius 

1.3.1 Realitzar actuacions que donin a conèixer el centre 
 
ESTRATÈGIA 1.4 Optimitzar els recursos materials i millorar les 
competències socials per formar els nostres alumnes com a 
persones íntegres. 
 
Objectius operatius 
1.4.1 Aconseguir aprofitar al màxim els recursos del centre 
1.4.2 Optimitzar els recursos materials 
1.4.3 Coordinar els equips pedagògics del centre 
1.4.4 Supervisar els serveis educatius del centre 
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2- Àmbit i millora dels resultats educatius 
 
ESTRATÈGIA 2.1 Avançar en la consolidació de la línia 

pedagògica del centre per millorar l’aprenentatge competencial 
 
Objectius operatius  
2.1.1 Millorar l’assoliment de les Competències amb relació a 
l¡expressió escrita i la comprensió lectora. 
2.1.2 Millorar l’assoliment del nivell de resolució de problemes i de 
geometria. 
 
ESTRATÈGIA 2.2  Aplicació i revisió dels Projectes del centre. 
 
Objectius operatius  
2.2.1 Treballar per projectes l’àrea del coneixement del medi i 
introduir la llengua anglesa. 
2.2.2 Impulsar nous projectes en anglès. 
 
ESTRATÈGIA 2.3 Consolidar el Projecte “Secció” de tractament 
de la diversitat com a projecte vehicular d’engranatge organitzatiu 
de l’escola. 
 
Objectius operatius 
2.3.1 Continuar afavorint la integració de tots els alumnes del 
centre respectant els nivell i ritmes d’aprenentatge. 
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I he inclòs un apartat que anomenaré objectius innovadors que seran 
proposats al Claustre i intentaré que s’assumeixin com a propis per 
estimular, incentivar i motivar el dia a dia tant el treball dels mestres 
com el bon ambient del centre com el benestar dels alumnes. 
 
 

             3- Àmbit d’innovació 

 
ESTRATÈGIA 3.1 Promoure i dinamitzar nous projectes 

innovadors a l’escola. 
 
Objectius operatius  
3.1.1 Proposar i valorar apuntar-nos al Projecte Escola Nova 21 
3.1.2 Mantenir els espais de trobada amb l’equip docent per tal de 
prendre decisions que encaminin l’escola cap a una modificació 
pedagògica. 
3.1.3 Dinamitzar el Projecte Artist English 
3.1.4 Dinamitzar el Pla Lector dintre del Projecte Secció 
3.1.5 Continuar el treball per Projectes 
 
 
ESTRATÈGIA 3.2   Millorar les competències social per formar 
els nostres alumnes com a persones íntegres, 
 
Objectius operatius  

3.2.1 Incrementar les xerrades de tutoria per impulsar un nou 
projecte en Educació en Valors. 
3.2.2  Continuar el projecte física i mental per que contribueixi a la 
millor concentració 
 
ESTRATÈGIA 2.3 Consolidar el Projecte “Secció” de tractament 

de la diversitat com a projecte vehicular d’engranatge organitzatiu 
de l’escola. 
 
Objectius operatius 

2.3.1 Continuar afavorint la integració de tots els alumnes del 
centre respectant els nivell i ritmes d’aprenentatge. 
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OBJECTIUS DE MILLORA I DE CONTINUITAT 
 

1- Àmbit de millora de Cohesió social 
 

Objectius Actuacions Responsables 
Temporalització 

Indicadors d’avaluació 
1r 

any 
2n 
any 

3r 
any 

4t 
any 

Fomentar la 
formació del 
professorat 

Participació en cursos de 
gestió acadèmico-
administrativa per a seguir 
amb la implementació del 
programa SAGA 

Equip Directiu x x x x 

Nombre de participants als 
cursos. 
 
Memòria de cada curs escolar. 

Participació en seminaris de 
gestió proposats pel 
Departament d’Ensenyament 

Equip Directiu x x x x 

Nombre de participants als 
seminaris.  
 
Memòria de cada curs escolar. 

Participació en els cursos 
proposats pel pla de formació 
del professorat de zona 

Claustre x x x x 

Nombre de participants als 
cursos. 
 
Memòria de cada curs escolar. 
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OBJECTIUS DE MILLORA I DE CONTINUITAT 
 

1- Àmbit de millora de Cohesió social 
 

Objectius Actuacions Responsables 
Temporalització 

Indicadors d’avaluació 
1r 

any 
2n 
any 

3r 
any 

4t 
any 

Afavorir la 
convivència i les 
relacions entre 
els membres de 
la comunitat 

Organització d’actes lúdico-
culturals per a afavorir les 
relacions interpersonals, 
seguint amb els actes ja 
institucionalitzats. 

Equip Directiu x x x x 
Nombre d’actes organitzats. 
Registre d’avaluació dels actes. 
Memòria de cada curs escolar. 

Reunions periòdiques de 
seguiment entre la Junta de 
l’AMPA i l’Equip Directiu. 

Equip Directiu x x x x 
Nombre de reunions celebrades: 
eficàcia i desenvolupament.  
Actes de les reunions. 

Seguir amb l’escola de pares i 
mares com a espai de trobada, 
reflexió i treball de les famílies. 

Equip Directiu x    
Grau de satisfacció de les 
trobades. 
Fulls resums de les sessions. 

Mantenir al dia 
els diferents 
projectes de 
l’Escola 

Creació d’una comissió que 
mantingui al dia i faci el 
seguiment dels projectes de 
l’escola.  

Claustre 
 
Consell Escolar 

x    

Nivell de participació dels diferents 
sectors. 
Actes de Claustre i de Consell 
Escolar.  
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OBJECTIUS DE MILLORA I DE CONTINUITAT 
 

1- Àmbit de millora de Cohesió social 
 

Objectius Actuacions Responsables 
Temporalització 

Indicadors d’avaluació 
1r 

any 
2n 
any 

3r 
any 

4t 
any 

Realitzar 
actuacions que 
donin a conèixer 
el centre 

Contactes amb les escoles 
bressol 

Claustre x x x x 
Nivell de satisfacció de les 
trobades. 
Full resum. 

Festa d’inauguració del Curs i 
de Fi de Curs. 

Equip Directiu  
AMPA 

x x x x 
Nombre d’assistents. 
Fulls de valoració. 

Manteniment de la pàgina web 
del centre.  

Comissió de la 
pàgina web. 

x x x x Web del centre. 

Difusió del PEC i altres 
documents institucionals. 

Equip Directiu x    
Documents informatius als pares 
nous. 

Participació de l’escola a les 
activitats municipals. 

Equip Directiu x x x x 
Nombre d’activitats. 
Memòria de cada curs escolar. 

Jornades de portes obertes. Equip Directiu x x x x 
Nombre d’assistents. 
Acta del claustre. 

Facilitar l’ús de les 
instal·lacions escolars al 
municipi. 

Consell Escolar x x x x 
Freqüència de cessió de les 
instal·lacions. 
Actes del Consell Escolar. 
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OBJECTIUS DE MILLORA I DE CONTINUITAT 
 

1- Àmbit de millora de Cohesió social 
 

Objectius Actuacions Responsables 

Temporalització 

Indicadors d’avaluació 
1r 

any 
2n 
any 

3r 
any 

4t 
any 

Aconseguir aprofitar al 
màxim els recursos 
del centre. 

Revisió trimestral dels 
reforços del Centre. 

Equip Directiu 
 
Coordinadors 

x x x x Nombre de demandes ateses. 

Optimitzar els 
recursos materials 

Elaboració d’un inventari 
del material educatiu del 
centre.   

Equip Directiu x x x x Registre de l’inventari. 

Coordinar els equips 
pedagògics del 
Centre. 

Reunions de l’equip docent 
amb l’equip de monitoratge 
per tal de fer una educació 
global i integral. Comissió. 

Equip Directiu x x x x 

Nivell d’eficàcia i satisfacció 
de les trobades.  
Aplicació dels acords, 
Memòria del curs. 

Supervisar els serveis 
educatius del Centre 

Creació de la comissió del 
menjador que faci el 
seguiment del servei. 

Comissió de 
menjador 
 
AMPA 

x x x x 
Informacions de la comissió 
en reunions del Consell 
Escolar.  
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OBJECTIUS DE MILLORA I DE CONTINUITAT  
 

2- Àmbit de millora dels resultats educatius  - Llengua Catalana i Llengua Castellana 
 

Objectius Actuacions Responsables 

Temporalització 

Indicadors d’avaluació 
1r 

any 
2n 
any 

3r 
any 

4t 
any 

Millorar 
l’assoliment de 
les 
Competències 
Bàsiques per 
part de tot 
l’alumnat en 
relació a 
l’expressió 
escrita i la 
comprensió 
lectora en 
Català i 
Castellà. 
Pla Lector 

Recerca i avaluació del material referent 
al tema per tal d’obtenir informació i 
ampliar estratègies que permetin millorar 
aquests aspectes en l’alumnat.  

Equip de cicle 
Coordinadors de cicle 
Cap d’estudis 

x x x x Memòria de PGC. 

Consolidació d’algunes estratègies 
organitzatives i metodològiques i 
introducció d’altres que puguin ajudar a 
l’assoliment de l’objectiu. 

Claustre 
Equip Directiu 
 

x x x x 

Memòria de PGC. 
Resultats de l’avaluació interna i 
externa.  
Aconseguir el 80% en C.B. 

Aplicació dels acords metodològics i de 
les activitats dissenyades als diferents 
cicles i grups classe en l’àrea de 
Llengua Catalana i de Llengua 
Castellana. 

Coordinadors  
Equips de cicle 
Cap d’Estudis 

x x x x 
Acords del claustre. 
Programacions d’aula. 

Avaluació interna sobre les estratègies i 
opcions metodològiques adoptades. 

Claustre  
Equip Directiu 

x x x x 

Resultats de l’avaluació externa.  
Valoracions internes de final de 
cicle i etapa. 
Aconseguir el 80% en C.B. 

Continuar amb l’organització de grups 
reduïts a les hores de secció. 
(Tractament a la Diversitat) 

Cap d’Estudis 
Coordinadors de cicle 

x x x x 

Horaris del centre 
Actes dels cicles 
Buidatge de les enquestes dels 
mestres. 
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OBJECTIUS DE MILLORA I DE CONTINUITAT 
 

2- Àmbit de millora dels resultats educatius - Matemàtiques 
 

Objectius Actuacions Responsables 
Temporalització 

Indicadors d’avaluació 
1r 

any 
2n 
any 

3r 
any 

4t 
any 

Augmentar el grau 
d’assoliment del nivell de 
la resolució de problemes 
i de geometria 

Revisar i avaluar les 
estratègies organitzatives, 
metodològiques i didàctiques 
emprades en aquesta àrea. 

Claustre 
 
Equip Directiu 

x x   
Actes de claustre. 
Memòria PGC. 

Recerca de materials i disseny 
d’activitats competencials. 

Equip de cicle 
 
Cap d’Estudis 

x x   
Tenir les activitats 
dissenyades. 

Implementació de les activitats 
i de les noves estratègies 
metodològiques als cicles i 
grups classe 

Tutors 
 
Coordinadors 

x x x x 
Resultats de l’avaluació. 
Aconseguir el 80% en C.B. i 
en proves internes.  

Fomentar la formació de 
mestres organitzant l’escola 
(treball per projectes i racons) 

Equip Directiu 
 
Coordinadors 

x x x x 
Resultats de l’avaluació 
externa. 
Aconseguir el 80% en C.B. 

Seguiment dels resultats 
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OBJECTIUS DE MILLORA I DE CONTINUITAT 
 

2- Àmbit de millora dels resultats educatius – Coneixement del Medi Natural i Social 
 

Objectius Actuacions Responsables 

Temporalització 

Indicadors d’avaluació 
1r 

any 
2n 
any 

3r 
any 

4t 
any 

Treballar per projectes 
l’Àrea de Coneixement 
del Medi Natural i 
temes en llengua 
anglesa. 

Reflexió sobre 
l’enfocament d’aquesta 
àrea per arribar a acords 

Claustre / cicle 
 
Equip Directiu 

x x   Actes de cicle i de claustre 

Seqüenciació dels 
continguts de l’àrea per 
cicles i nivells. 

Equips de cicle. x x   Document acabat. 

Posada en comú i disseny 
metodològic de l’àrea. 

Claustre 
 
Equip Directiu 

x x   Document acabat. 

Implementació de les 
activitats i estratègies 
metodològiques.  

Equips de cicle x x x x Programació d’aula. 

Avaluació de les activitats i 
estratègies adoptades.  

Equip de cicle 
Coordinadors 
Cap d’estudis 

x x x x Resultats d’avaluació interna. 
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OBJECTIUS DE MILLORA I DE CONTINUITAT 
 

2- Àmbit de millora dels resultats educatius – Llengua Anglesa  
 

Objectius Actuacions Responsables 

Temporalització 

Indicadors d’avaluació 
1r 

any 
2n 
any 

3r 
any 

4t 
any 

Mantenir els 
bons nivells 
assolits en 
l’aprenentatge 
de la llengua 
anglesa. 

Continuació de l’organització 
horària i dels recursos humans i 
materials per a mantenir el bon 
nivell assolit en aquesta àrea i 
implementar alguns temes en 
anglès. 

Especialistes d’anglès 
 
Cap d’Estudis 
 
Claustre 

x x x x 

Horaris del centre 
Actes comissió d’anglès 
Resultats avaluació externa 
 
Assolir el 80% en C.B. 
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OBJECTIUS DE MILLORA I DE CONTINUITAT 
 

2- Àmbit de millora dels resultats educatius – Tractament de la diversitat 
 

Objectius Actuacions Responsables 
Temporalització 

Indicadors d’avaluació 
1r 

any 
2n 
any 

3r 
any 

4t 
any 

Continuar 
afavorint la 
integració de tots 
els alumnes del 
centre atenent la 
seva diversitat i 
respectant els 
diferents ritmes 
d’aprenentatge.  
 
Projecte Secció 

i 
Pla Lector 

Adaptacions metodològiques. 
Tutors 
Comissió CAD 
Claustre 

x x x x Tenir el document elaborat. 

Propostes de modificacions 
curriculars (PI). 

Comissió CAD 
Tutors 
Claustre 

x x x x 
Tenir el document elaborat i 
implementat. 

Detecció de necessitats. 
(Diversitat i Pla Lector) 

Psicopedagoga de l’EAP 
Mestra d’Ed. Especial 
Comissió CAD 
Tutors 

x x x x 
Pla de treball de la mestra 
d’Ed. Especial, i de la 
psicopedagoga de l’EAP. 

Atendre als alumnes amb NEE. 
Mestra d’Ed. Especial 
Tutors 

x x x x 
Pla de treball de la mestra 
d’Ed. Especial / Tutors. 

Recerca i elaboració de materials 
pedagògics i de reforç. 

Mestra d’Ed. Especial x x x x tenir el material elaborat. 

Assistència a algunes reunions de 
les famílies. 

Mestra d’Ed. Especial 
Tutors  
Comissió CAD 

x x x x Acta de la reunió  

Coordinació amb l’EAP i altres 
especialistes. 

Mestra d’Ed. Especial 
Altres especialistes 

x x x x 
Pla de treball de la mestra 
d’Ed. Especial. 

Potenciar la franja de SECCIÖ amb 
el treball de les àrees instrumentals 
i afavorir l’atenció a la diversitat.  

Cicle 
Claustres 

x    
Programació curricular del 
centre. Proves de nivell.  
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OBJETIUS DE MILLORA I DE CONTINUITAT 
 

3- Àmbit d’innovació 
 

Objectius Actuacions Responsables 

Temporalització 

Indicadors d’avaluació 
1r 

any 
2n 
any 

3r 
any 

4t 
any 

Proposar i valorar apuntar-nos 
al projecte Escola Nova 21 

Creant una Comissió. 
La Comissió 
 
L’Equip Directiu. 

x x x x 
Enquesta a totes les parts. 
 
% de grau de satisfacció. 

Mantenir els espais de 
trobada amb l’Equip Docent  
per tal de prendre decisions 
comunes que encaminin cap a 
una modificació pedagògica 

Trobades amb els 
cicles 

Coordinadors de cicle 
 
Equip Directiu. 

x x x x Posta en comú al cicle 

Fomentar el treball cooperatiu 
dels alumnes 
 

Treball en grup 
Tutors d’aula 
Coordinadors 
 

x x x x Posta en comú al cicle  

Dinamitzar el Projecte Artist 
English introduint les 
audicions de violí 

Potenciar les 
audicions de violí al 
projecte 

La mestra de musica 
especialista en violí 

x x x x 
Audicions fetes. Posta en comú 
al cicle. 
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Dinamitzar el Pla lector dintre 
del projecte de Secció 

Proposar un mestre 
dinamitzador 

El mestre 
dinamitzador i els 
mestres 

x x x x 
Resultats de velocitat lectora i 
ACL 

Continuar el treball per 
projectes 

Treball a l’aula Tutors i coordinadors x x x x Avaluació de resultats 

Incrementar les xerrades de 
tutoria per insistir en 
l’educació en valors, la 
informació sobre l’assetjament 
escolar amb mestres i/o 
especialistes, de manera que 
generin reflexions i se’n faci 
un traspàs al col·lectiu 
d’alumnes. 
 

Tutoria 
Tutors, coordinadors i 
claustre 

x x x x 

Valorar la projecció cap els 
pares. 
Avaluar modificacions de 
conducta a l’escola 

Continuar el projecte de Salut 
física i mental que contribueixi 
a la millor concentració i 
motivació dels alumnes.  

Introducció del Tai txi 
per tots els alumnes i 
mestres. 

Equip Directiu. 
 
Comissió Ed. Física. 
 
Cicles  
 
Claustres.  

x x x x 
Constatar els resultats en 
diferents proves. 
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7. Avaluació del projecte 

 
 
Aquest projecte, com tots, per ser efectiu s’ha d’anar avaluant curs a curs. 
 
Per tal de realitzar aquesta avaluació establirem els següents criteris: 
 

1. Presentació al Claustre i Consell Escolar dels objectius i estratègies 
d’execució d’aquest projecte. 

 
2. Valoració de la feina: 

 
- Cada setmana.  Equip Directiu (Pla Anual). 
- Cada mes. Claustre (Pla Anual). 
- Al final de Curs. Claustre, Equip Directiu i Consell 

Escolar (Memòria del Curs). 
 
 
Per fer aquestes valoracions l’Equip Directiu posarà en marxa un seguit 
d’indicadors, enquestes, recollida de propostes i suggeriments que valorarà 
quantitativament per tal de reflexionar i fer propostes de millora. 
 
En tot el procés d’avaluació del projecte s’implicarà obertament a tot el 
Claustre.  
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8. Conclusions 
 

 
Aquest projecte de direcció és una continuïtat de l’anterior i pretén ser un 
document de debat on té cabuda qualsevol aspecte que contribueixi a millorar 
la qualitat de l’ensenyament del nostre alumnat al llarg dels propers 4 anys, per 
això en la seva explicació es presenta un model organitzatiu i de gestió en el 
qual són prioritàries les persones i molt rellevants la distribució dels recursos 
materials i econòmics de que disposi el centre. 
 
Aquests reptes que se’ns presenten, amb els projectes i innovacions que es 
proposen, no es podrien portar endavant sense la col·laboració dels membres 
d’aquesta comunitat, ja sigui de l’AMPA del centre i les famílies en general, el 
personal de serveis de l’escola, monitors de menjador i evidentment tots els 
mestres. 
 
No hem d’oblidar que el nostre centre té una peculiaritat en l’organització tant 
d’espais, temps, recursos humans i distribució de tasques a nivell curricular que 
fa del nostre centre un centre amb unes característiques diferenciades i per tant 
cal treballar cap a un consens de tota la comunitat educativa de la nostra 
escola. 
 
Aquest projecte té el repte d’acabar de consolidar una manera de fer i concebre 
l’educació on el protagonisme el té l’Escola i entenem l’Escola com una 
globalitat, tots som l’escola.  
 
El procés d’aprenentatge està en constant moviment. 
 
A la nostra escola tenim el potencial humà, les ganes i la il·lusió per a 
completar un projecte innovador amb bons resultats. 
 
 
Sant Pere de Vilamajor, 2 de maig de 2016 
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