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Ensenyaràs a volar… 

però no volaran el teu vol. 

Ensenyaràs a somiar… 

però no somiaran els teus somnis. 

Ensenyaràs a viure… 

però no viuran la teva vida. 

Ensenyaràs a cantar… 

però no cantaran la teva cançó. 

Ensenyaràs a pensar… 

però no pensaran com tu. 

Però sabràs 

que cada vegada que ells volin, somiïn, 

visquin, cantin i pensin… 

estarà en ells la llavor 

del camí ensenyat i après! 

 

Mare Teresa de Calcuta 
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INTRODUCCIÓ 

El projecte de direcció que presento és una 

proposta sòlida per definir les actuacions que 

duré a terme en el marc de la funció directiva 

durant el període 2020-2024 a l’Escola Xarau.  

La meva intenció és consolidar el procés de 

canvi iniciat per la direcció a càrrec de la Neus, del qual he participat intensament 

durant aquest curs que he estat treballant com a Cap d’Estudis. Un procés que 

persegueix directa i indirectament la innovació educativa i la millora dels resultats 

educatius. Durant aquest curs he col·laborat estretament amb el Trino i la Núria, 

director i secretària de l’actual equip directiu que van dipositar la seva confiança 

en mi. Per tirar endavant aquest projecte compto amb l’acompanyament i el 

suport indispensable de tota la comunitat educativa, amb la qual vull treballar des 

de la corresponsabilitat, comptant amb la participació de tots els seus membres, 

implicant-los en processos de decisió i gestió. 

Aquest projecte és una proposta pensada i planificada a partir de l’anàlisi actual 

de l’escola que es troba en un moment de canvi, ja que està reduint una línia. 

Una anàlisi que ens ha permès detectar punts forts i febles i que ens permetrà 

també anar consolidant aquelles estructures organitzatives que ja estan 

funcionant, així com cercar solucions per atendre tots aquells aspectes que 

encara no estan assolits o que necessiten ser revisats, per tal de continuar 

avançant cap a una nova mirada respecte a l’aprenentatge i el fer educatiu, 

basada en els principis de l’escola conscient.  
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D’aquesta manera concretarem les actuacions i valoracions als Plans Anuals i a 

les Memòries de cada curs, sempre tenint en compte el caràcter identitari del 

centre recollit al PEC i les NOFC que revisarem amb la intenció d’actualitzar 

aquells aspectes que hagin quedat obsolets i/o que no s’ajustin a la nova mirada 

ideològica i organitzativa en la qual l’escola treballa des de fa un temps, així com 

establint els indicadors que ens permetin constatar si estem en la direcció 

adequada. 

Creiem fermament que tot aquest procés cal fer-lo des de la calma, donant 

temps, simplificant estructures,... per tal de garantir el benestar dels diferents 

membres de la comunitat, posant atenció a les necessitats i als possibles neguits 

que puguin aparèixer i coneixent bé a cada persona de la comunitat per poder 

fer brillar les seves potencialitats i que puguin viure el dia a dia des de la il·lusió 

de poder fer allò que els agrada.  

Per aconseguir tot això aporto al projecte la meva experiència, especialment els 

últims anys a l’Escola El Martinet, una escola que ha esdevingut un referent en 

innovació educativa i a la qual tinc molt per agrair, però també a tots els projectes 

pels quals he anat passant al llarg d’aquests 15 anys, incloent el Xarau en el qual 

vaig estar treballant durant vuit cursos. Totes aquestes experiències m’han donat 

l’oportunitat de ser qui sóc ara 

Crec i sento passió pel que faig i desitjo formar part d’un projecte col·lectiu que 

aporti valor afegit per a les persones i que em permeti continuar creixent com a 

professional, però especialment com a persona. 
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PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL. 

L’Escola Xarau és una escola inclusiva, on es 

tracta a tothom en funció de les seves 

particularitats i per això organitza els suports per 

atendre la diversitat, segura, acollidora, 

col·laboradora i motivadora, que fomenta la 

participació i on cadascú és valorat ja que entenem la diferència com a valor a 

integrar per a l’enriquiment del grup i cadascú dels seus membres, fonament 

perquè tot l’alumnat assoleixi l’excel·lència. Es desenvolupen valors inclusius, 

compartits per tota la comunitat educativa. Tot això es desplega al Pla d’acollida 

del centre i el Pla d’atenció a la diversitat, gestionat per la CAD. 

Som escola coeducadora, i com a tal ensenyem a viure sense discriminacions, 

a establir relacions de respecte als altres i a un mateix,  i ajudar a l’establiment 

de relacions que garanteixin la igualtat entre gèneres. L’objectiu és promoure el 

desenvolupament de persones lliures, amb els seus sentiments, pensaments, 

idees, maneres de fer... per fer fora qualsevol mena de discriminació. 

Ens definim com una escola catalana. Aquesta catalanitat queda expressada 

en el valor que es dóna a la pròpia llengua i a la importància que s’atorga a 

l’expressió oral i escrita del català. El sentit de pertinença s’inculca als infants 

com a ciutadans de Catalunya, amb uns orígens, una història i uns determinats 

valors que la defineixen, que utilitza el català com a llengua vehicular i 

d’aprenentatge. Això es complementa amb un respecte absolut per la diversitat 

cultural que hi ha al nostre entorn. 
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Som una escola laica, que respecta les diferents religions. El nostre centre es 

mostra respectuós amb les conviccions religioses dels mestres, alumnes, pares 

i mares, així com d’altres persones que puguin tenir relacions amb la comunitat 

escolar. 

Som una escola respectuosa amb la pluralitat. Es fomenta el respecte vers les 

diferents ideologies personals, potenciant valors com la solidaritat, el respecte a 

l’altre, l’actitud de diàleg... 

Som també una escola arrelada a l’entorn. Fomentem el coneixement 

progressiu de la realitat local, comarcal, nacional... (geografia i història de 

l’entorn, tradicions, festes, llengua...). L’escola tindrà especial cura de la seva 

projecció social. 

Ens considerem una escola compromesa amb l’entorn. L’escola estableix 

lligams amb el seu entorn immediat, com una font d’enriquiment pel mateix treball 

escolar, tot fomentant l’esperit de la col·laboració i la participació. 

A l’escola vetllem per una formació integral en tots els aspectes: intel·lectual, 

cultural, creatiu, artístic, físic, crític... Partint de la realitat més immediata 

preparem persones capaces de conviure, d’estimar la terra, de ser autònomes, 

emprenedores i de lluitar per valors democràtics com la solidaritat, la llibertat, la 

pau i la tolerància. 

Som una escola que veiem la necessitat de tenir cura del medi ambient i de la 

necessitat d’estar en contacte amb la natura per a un desenvolupament integral 

dels infants. És per això que tenim cura de l’hort o fem sortides a la natura. Volem 

avançar cap a una escola més sostenible i fomentar valors com la consciència 

mediambiental, mitjançant la reducció de residus, la reutilització d’envasos, la 
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reutilització de diversos objectes per desenvolupar la creativitat i l’elaboració de 

compost orgànic. 

També som una escola compromesa amb la salut integral. L’escola promou la 

salut amb l’adquisició d’hàbits saludables i actuacions vinculades al coneixement 

del cos, les seves funcions i necessitats, així com el desenvolupament d’hàbits 

relacionats amb  l’alimentació, l’activitat física, la  higiene, el descans,... 

Estem compromesos també amb la convivència. Entorn, famílies, alumnes, 

companys, companyes... tothom té el seu compromís. La cohesió i la convivència 

prenen forma a partir de tot un seguit de propostes pedagògiques integradores, 

consolidades any rere any i que queden recollides al Pla de Convivència. 
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PLANTEJAMENT GENERAL SOBRE EL 

LIDERATGE. ORGANIGRAMA. 

Partim d’una concepció de lideratge compartit, 

en el sentit que es distribueix entre tots els 

elements que conformen la comunitat educativa 

(mestres, famílies, alumnes...) i s’exerceix de 

manera col·laborativa. Per tant, l’estructura organitzativa que triem pretén 

establir canals de comunicació que permetin prendre les decisions necessàries 

per tirar endavant el projecte d’escola que entre tots hem imaginat. Les famílies 

i l’alumnat també són part fonamental d’aquest entramat organitzatiu. Es tracta 

de fomentar un procés col·laboratiu, horitzontal i transparent. És així com 

pensem que es pot aconseguir un compromís ferm per tirar-ho endavant, ja que 

els protagonistes de la decisió seríem tots i cadascun dels membres de la 

comunitat educativa.  

Actualment ens organitzem en tres Comunitats (Petits, Mitjans i Grans) que 

funcionen de manera diferenciada. Cadascuna està representada per un 

coordinador que forma part, juntament amb l’Equip Directiu, de l’Equip de 

Coordinació, que es reuneix setmanalment i a través del qual s’organitza la 

pràctica docent i el seguiment de l’alumnat vetllant per la coherència pedagògica 

i el clima de convivència, impulsant i coordinant les actuacions previstes al Pla 

Anual i prenent acords en relació a aspectes organitzatius i pedagògics a través 

del debat reflexiu i la implicació dels companys de la comunitat.   

A més a més estan en funcionament els Grups Impulsors, petits equips formats 

per membres de les diferents comunitats, que es reuneixen també setmanalment 
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i s’ocupen d’impulsar i coordinar un projecte o àmbit concret (Projecte Patis 

Divertits, GEP, Convivència, Diversitat, Biblioteca, Riscos i bricolatge, TAC, etc). 

Paral·lelament comptem amb la feina que fan els coordinadors TAC, LIC i de 

Riscos Laborals. 

La implicació de les famílies es fa a través de les mares i pares delegats de 

classe, que es coordinen amb els tutors/es del grup i dinamitzen la participació 

de les famílies de la classe i la comunicació família-escola; a través de les 

Comissions Mixtes (com la de Menjador, Convivència o Pla Català de l’Esport) 

formades per docents i famílies; i el Consell Escolar. 

La participació i representació de l’alumnat s’articula al voltant de figures com els 

Portaveus (es reuneixen amb el Cap d’Estudis i representen als seus companys 

de grup en la presa de decisions i gestió d’alguns temes) o els Consellers 

(participen en el Consell d’Infants de la ciutat i fan de pont). 

Les xarxes de col·laboració amb altres centres i la interacció continuada amb 

entitats i institucions afavoreixen també l’impuls i la sostenibilitat del projecte amb 

les aportacions que es fan de manera externa. 

Seria interessant analitzar entre tots si aquesta organització ens funciona o cal 

ajustar-la i adaptar-la a les nostres pròpies necessitats com a equip, intentant, 

entre tots, i des del treball en equip, trobar la manera més adequada d’organitzar-

nos, basant-nos en els principis de responsabilitat compartida, participació i 

decisió democràtica.  

Aquest procediment formaria part de la intenció de promoure reunions de 

claustre orientades a la reflexió conjunta, evitant parlar només d’aspectes 

informatius o organitzatius, creant una cultura d’escola que apliqui la mateixa 
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filosofia que es té en compte de cara als infants, també en el treball dels i amb 

els adults.  

Una filosofia basada en els set principis de l’aprenentatge de l’OCDE. I això vol 

dir plantejar-nos com escollim entre tots a què dediquem el temps, operant amb 

expectatives clares; com ho fem per ser protagonistes del nostre propi 

aprenentatge; com creem experts en diferents temes per acompanyar-nos uns 

als altres, aprenent de manera cooperativa, a través de l’esforç; com les 

emocions formen part integral d’aquest procés i es respecten i es cuiden; com 

aquest aprenentatge té molt en compte les diferències individuals i construeix 

connexions horitzontals; com l’avaluació continuada ens ofereix un feedback 

formatiu... Aquest gran repte potser ens permetrà passar de ser un grup a ser un 

equip, amb una visió compartida i que s’organitza i actua com una comunitat. 
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DIAGNOSI DE CENTRE 

Situació actual 

Des del curs 2013-2014 l’escola Xarau ha 

començat a reduir cada curs escolar un grup 

d’alumnes per nivell fins que arribi a conformar-

se com a escola d’una línia. Aquesta singularitat esdevé un nou repte per al 

centre, que ens obliga a repensar quines són les prioritats i els objectius que ens 

plantegem i que han de respondre a la necessitat de replantejar tota 

l’organització de centre en l’àmbit d’agrupaments i distribució de recursos 

humans, que també es van reduint progressivament, però també a la relació del 

centre amb l’entorn (col·laboracions educatives amb diferents entitats de la 

ciutat), els recursos de què disposem...  

D’altra banda, l’escola ha canviat en els últims anys la tipologia de l’alumnat a 

causa d’una reorganització urbanística del barri que ha fet que l’escola quedi 

situada a prop del centre d’un nou barri anomenat La Farigola composat per 

famílies joves amb un nivell socioeconòmic mig, molt preocupades i amb altes 

expectatives per l’educació dels seus fills/es. La immigració s’ha reduït fins a un 

7% i cada vegada més famílies trien l’escola en primera opció en el període de 

matriculació tenint en compte el projecte pedagògic. 

Aquests factors ofereixen noves oportunitats però també amenaces que, 

juntament amb les fortaleses i debilitats del centre, s’han valorat realitzant una 

petita DAFO. 
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A més a més, per tal de marcar les línies estratègiques del Projecte, hem tingut 

en compte altres dades, com ara els resultats acadèmics (proves internes, 

proves de competències...), dades sobre les necessitats educatives de l’alumnat, 

inventari de recursos (espais, equipaments, econòmics...), etc. 

A partir de totes aquestes dades ens hem plantejat els objectius del Projecte de 

Direcció i hem concretat les estratègies i les actuacions per aconseguir-los. El fet 

d’anar reduint el nombre d’alumnes i mantenir els mateixos espais ens ofereix 

moltes possibilitats a l’hora de pensar noves estructures organitzatives i afavorirà 

el treball per projectes i la implantació de noves metodologies de treball, que amb 

un claustre motivat pot apropar-nos cap a la millora dels resultats educatius. 

Aprofitant, a més a més, els plans de formació que tenim a l’abast, podem anar 

donant forma a tot això. 

Anàlisi DAFO* 

AMENACES  OPORTUNITATS 

A1 

Reducció progressiva dels 

recursos humans i poca 

estabilitat (1) 

O1 
Recursos i equipaments que 

ofereix la ciutat (2) 

A2 Ràtios molt elevades (2) O2 
Espais de l’escola (mateix espai 

per menys alumnes) (2) 

A3 
Instal·lacions antigues, amb 

barreres arquitectòniques... (3) 
O3 

Imatge positiva de l’escola al 

poble (2) 

A4 Pocs recursos econòmics (2) O4 
Participació al Pla Educatiu 

d’Entorn (2) 
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FORTALESES DEBILITATS 

F1 
AFA molt col·laboradora i 

implicada (2) 
D1 

Resultats acadèmics 

millorables (1) 

F2 
Claustre amb un bon ambient 

de treball (2) 
D2 

Clima de treball sorollós, poc 

ordre i poc respecte cap als 

materials (1) 

F3 

Aposta per la innovació a través 

d’un procés basat en la reflexió, 

la formació, la col·laboració, etc 

per tal d’establir una línia 

d’escola i donar coherència al 

projecte (2) 

D3 

Poc temps per compartir  

experiències intercomunitats / 

volum elevat de feina (1) 

F4 
Treball emocional amb 

l’alumnat potent (2) 
D4 Avaluació poc definida (1) 

 

*Cada ítem es valora amb un número de l’1 al 4 en funció de si és: 1 urgent i 

important, 2 no urgent però important, 3 urgent però no important o 4 no urgent 

ni important. 
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Matriu DAFO 

 AMENACES (contrarestar) OPORTUNITATS (Aprofitar) 

 A1 A2 A3 A4 O1 O2 O3 O4 

FORTALESES 

(utilitzar) 
Estratègies de prevenció Estratègies de creixement 

F1 x  x x x  x  

F2 x x x x x x  x 

F3 x x   x x  x 

F4 x x       

DEBILITATS 

(neutralitzar o 

compensar) 

Estratègies d’atenció preferent Estratègies de millora 

D1 x x   x x x x 

D2   x   x   

D3 x        

D4     x   x 
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PROPOSTA D’ESTRATÈGIES PER MILLORAR 

ASPECTES PEDAGÒGICS DEL CENTRE 

Com ja hem comentat l’escola es troba en procés 

de reduir una línia. El curs 20-21 constarà d’un 

grup per als cursos d’EI3, EI4, EI5, 1r, 2n, 4t i 5è i 

dos grups als cursos de 3r i 6è. La plantilla estarà formada per 4 mestres d’infantil 

i una TEI, 8 mestres a primària i un especialista d’Educació Especial, un 

d’Anglès, un de música i un d’Educació Física. En els propers quatre cursos que 

ocupa el projecte, l’escola passarà a ser tota d’una línia a excepció d’un grup. 

Durant el  curs actual, 19-20, hem buscat la manera de simplificar les estructures 

de funcionament per poder consolidar-les i poder unificar una mateixa línia a les 

tres comunitats. L’horari d’aquestes ha quedat estructurat en tres franges 

diferenciades tant per la manera de treballar com per l’organització de l’alumnat: 

microespais/aprofundim (al grup classe – tasques més individuals), 

espais/propostes (a la comunitat – barreja de les tres edats), projectes d’aula ( al 

grup – treball cooperatiu). Cal acabar de definir i consolidar aquestes estructures 

per tal que reflecteixin i acompanyin la línia d’escola que estem construint. En 

aquesta línia estem investigant la possibilitat d’integrar les especialitats en les 

estructures horàries, i cal  trobar la manera més adient de fer-ho. 

Trobo indispensable el treball en equip del claustre per tal de reflexionar sobre el 

camí a seguir, per tal d’acabar de definir entre tots la nova cultura de centre. La 

idea és fer més claustres de treball on poder crear una visió comuna de l’escola 
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que volem i dibuixar les estructures, els espais i els materials que possibilitaran 

dur-ho a terme.  

Aquests claustres han començat puntualment aquest curs i volem sistematitzar-

los durant el juliol, per tal de preparar l’inici de curs i establir-los com a pràctica 

quotidiana durant els propers cursos. La idea és treballar en equips cooperatius 

i fer posades en comú i debats sobre aspectes com ara: com aprenem les 

persones, els 7 principis de l’aprenentatge, les competències per a la vida 

(aprendre a ser, conèixer, fer, conviure), noves estructures horàries, espais i 

materials, treball cooperatiu, cicles d’aprenentatge, projectes, avaluació, 

educació emocional... Seria interessant dedicar estones a la reflexió, potser amb 

l’acompanyament d’un especialista en innovació pedagògica i canvi educatiu, 

amb la idea que pugui tutoritzar i enriquir les decisions i els passos que anem 

fent com a equip.  

A més a més durant els quatre propers cursos ens plantegem fer una formació 

intensa a diferents nivells, aprofitant els recursos que tenim a l’abast, per formar-

nos en metodologies innovadores que ens puguin apropar a l’èxit educatiu i que 

a la vegada enforteixi el claustre implicant-lo en els processos de canvi que 

l’escola està entomant, buscant maneres innovadores i creatives d’apropar 

l’aprenentatge als infants, amb la consegüent millora dels resultats educatius i 

per tal de pal·liar els efectes de la reducció progressiva dels recursos humans i 

la manca d’estabilitat que això ens suposa.  

Durant els propers cursos volem continuar amb la formació interna de centre 

iniciada el curs 19-20, centrada en l’àmbit matemàtic i que ens està permetent 

crear una línia d’escola en aquest àmbit, revisant aspectes com els continguts, 
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els materials, els criteris d’avaluació, etc. Aquest treball es pot anar fent extensiu 

a altres àmbits a mesura que anem avançant. Ens ha de garantir continuar amb 

la millora dels resultats acadèmics i en la definició de l’enfocament de l’avaluació 

al centre. 

D’altra banda volem impulsar la formació entre iguals, de manera que cada 

mestre pugui compartir amb la resta de companys allò que més li agrada, 

interessa o allò en què és un expert, així com articles o vídeos interessants per 

reflexionar-hi, o la valoració de cursos de formació personal que s’estiguin fent. 

Serien trobades cada dues o tres setmanes al llarg del curs en què cada persona 

del claustre s’hauria de comprometre a participar d’alguna manera i fer una 

aportació personal a la resta de companys. Això s’intentaria complementar amb 

la codocència a l’aula, intentant organitzar els horaris de manera que cadascú 

de nosaltres pogués compartir estones amb un company a l’aula i aprendre a 

partir de la pràctica compartida, aprofitant el bon clima de treball que hi ha al 

claustre per continuar creixent des del compartir. 

Tot això ho volem complementar amb la visita a diferents centres que ja estiguin 

treballant de manera innovadora com a font d’idees i possibilitats a valorar. 

Volem continuar amb el treball que vam iniciar al formar part del projecte de 

l’EN21 i treballar des de l’espiral d’indagació: analitzar, enfocar, desenvolupar 

una intuïció, aprendre’n, passar a l’acció, comprovar. Caldrà anar valorant-lo, 

establint indicadors i pautes de seguiment i avaluació en cada moment del 

procés.  

També pensem que és molt important continuar participant en el Pla Educatiu 

d’Entorn i aprofitar tots els recursos i equipaments que ens ofereix la ciutat i que 
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poden ser molt útils a diferents nivells, obrint noves possibilitats d’aprenentatge 

per als infants que cal aprofitar i que ens pot ajudar a compensar la manca de 

recursos econòmics. 

En tot aquest procés volem fer participar la resta de la comunitat educativa, ja 

sigui els alumnes, les famílies, el personal administratiu i de serveis, monitors del 

menjador... per tal d’escoltar les seves opinions, atendre dubtes i neguits... 

Entenem que és molt important que tothom estigui informat dels canvis que es 

volen impulsar i que puguin participar dintre del possible. Així com també obrir 

aliances amb diferents elements externs (educació superior, escoles bressol, 

institucions culturals, mitjans de comunicació, comerços,...) per tal d’establir 

vincles i obrir nous entorns d’aprenentatge on hi tingui cabuda també 

l’aprenentatge servei. Cal per tant, revisar els canals de comunicació i 

participació a l’escola, per tal de cuidar la imatge que l’escola projecta cap a 

l’exterior. 

Pensem que en tot aquest procés és fonamental tenir present l’AFA i fer lloc 

perquè la seva participació en la vida de l’escola sigui possible a diferents nivells 

(intervenció amb els infants, organització d’activitats de formació per a 

famílies,...). La seva col·laboració pot ajudar davant la reducció progressiva dels 

recursos humans al centre i les conseqüències que això pot tenir en la pràctica 

educativa diària, ja que ens pot ajudar a trobar solucions creatives per a la manca 

de recursos (suport de les famílies per dur a terme algunes activitats,...) i evitar 

així que aquest factor pugui afectar negativament els resultats acadèmics dels 

infants per possible manca de materials o recursos, etc. 
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La col·laboració de les famílies i la bona disposició del claustre també ens pot 

ser útil a l’hora de posar a punt alguns espais, adequar-los a les necessitats (per 

exemple a les jornades “Posem guapo el Xarau”) o inclús per moure’s en l’àmbit 

administratiu amb la intenció de demanar inversions o intervencions d’adequació 

dels espais del centre. 

D’altra banda, el fet d’anar reduint el nombre d’alumnes i mantenir els mateixos 

espais ens ofereix moltes possibilitats a l’hora de pensar noves estructures 

organitzatives i afavorirà el treball per projectes i la implementació de noves 

metodologies de treball, que amb un claustre motivat pot apropar-nos cap a la 

millora dels resultats educatius. Això també ens pot ser útil a l’hora de buscar 

solucions al tema de l’ordre i el clima de treball dels alumnes, que cal 

acompanyar amb estratègies educatives que fomentin el compromís i la 

responsabilitat i que complementaran el treball emocional tan potent que 

caracteritza l’escola. Seria interessant que la idea d’una educació lenta, que 

respecti ritmes naturals de desenvolupament, que ofereixi benestar a diferents 

nivells, evitant l’excés d’activitats i interferències, continués prenent forma durant 

aquests quatre anys. 

A més a més volem obrir una nova via de treball com a escola, que també 

implicarà a tots els membres de la comunitat i que té a veure amb el medi ambient 

i el foment d’estratègies per fer-nos més sostenibles i reduir els residus que 

generem. 
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AVALUACIÓ I RETIMENT DE COMPTES 

Entenem que el procés d’avaluació del projecte 

s’ha de realitzar de manera objectiva i 

participativa amb la intenció de regular el procés 

d’aplicació del mateix i alhora valorar-ne els 

resultats. Per tal de garantir això pensem que és fonamental posar en 

coneixement de tota la comunitat educativa el contingut d’aquest projecte. Així 

doncs, els objectius, les estratègies, les actuacions i els indicadors que formen 

part del document seran presentats al claustre i al consell escolar per tal de fer-

los partícips. 

Els objectius que ens hem marcat han de quedar concretats en els Plans Anuals 

dels propers quatre cursos. Per cada curs escolar es farà la Programació General 

Anual que inclourà els objectius, les estratègies i les actuacions del projecte 

corresponents a aquell curs. L’elaboració d’aquesta és responsabilitat de tota la 

comunitat educativa, es presentarà a l’inici del curs i s’aprovarà al Consell 

Escolar. Prioritzarà les estratègies i activitats per aquell curs, concretant les 

persones responsables, els mecanismes de seguiment i els recursos necessaris 

per dur-ho a terme. La gestió directiva s’avaluarà anualment utilitzant diferents 

eines i recursos. Es tindran en compte els indicadors que figuren als objectius 

del projecte. 

Les avaluacions de l’assoliment dels objectius anuals es recolliran en la Memòria 

de cada curs escolar, que hauran de ser debatudes i aprovades en sessions de 

Claustre i en sessions de Consell Escolar. Al final de cada curs escolar, els 
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responsables de cada objectiu hauran d’explicar als òrgans competents el grau 

d’assoliment i si s’han realitzat modificacions o adaptacions, amb la finalitat 

d’ajustar allò que no hagi funcionat com s’esperava i fer una proposta en forma 

d’objectiu dins del següent Pla Anual de Centre. 

L’anàlisi del funcionament general del centre es farà de forma sistemàtica, cada 

trimestre, en les sessions d’avaluació del centre i es valorarà a les sessions de 

Consell Escolar. Es reflexionarà sobre els objectius plantejats al PGA: en quin 

punt es troben, cap a on cal anar, si les estratègies estan funcionant o no, si 

calen modificacions,... 

Es compartirà l’avaluació del projecte amb la Inspecció Educativa, amb la 

periodicitat i format que aquesta defineixi per tal de fer un seguiment i una 

valoració del projecte. 

Apostar per una avaluació anual dins de tot el procés ens servirà per detectar 

errors, dificultats i mancances, poder-ne diagnosticar les causes i buscar-hi 

solucions, i ajustar el projecte a la realitat i necessitats del centre fins al 2024 en 

el que es farà una valoració global dels resultats obtinguts que es presentarà al 

Consell Escolar. 

Al llarg de tot el procés també s’inclourà un procés d’autoavaluació de l’Equip de 

Coordinació, a través de processos de reflexió i percepcions sobre la pràctica, 

que ens permetrà avaluar l’acompliment i la satisfacció de la comunitat educativa 

per l’aplicació del projecte i per l’exercici de les funcions pròpies. 

En finalitzar el període de quatre anys que contempla el projecte es farà una 

valoració general d’aquest per veure com ha incidit en la millora de la qualitat 

educativa, dels resultats acadèmics, de la cohesió social i de la gestió i 
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organització del centre. Es farà a través dels indicadors de progrés inclosos al 

projecte i els resultats acadèmics constatats a les proves d’avaluació, tant 

internes com externes. L’Equip de Coordinació elaborarà un informe valoratiu de 

l’equip en finalitzar l’etapa recollint les valoracions de tota la comunitat i que es 

lliurarà a l’Administració. 

Serà important traspassar al claustre les reflexions del Consell Escolar envers 

els resultats dels objectius del projecte, per tal de continuar guiant les accions en 

els diferents moments del procés, tenint en compte totes les opinions de la 

comunitat educativa. 

Considerem interessant plantejar al Claustre la possibilitat d’afegir-nos als 

Acords de Coresponsabilitat del Departament. 

 

 

 

 

 

 

"Un dels principals objectius de l’educació ha de ser 
ampliar les finestres per les quals veiem el món" 

  Arnold Glasow 


