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MOTIVACIÓ 

Vaig arribar a l’escola Antonio Machado fa 9 anys diria que “accidentalment”.  

Des d’un principi em va fascinar la seva manera de treballar. Ja en els seus inicis era 

coneguda com una escola innovadora, inclusiva, respectuosa, amb un projecte 

pedagògic on l’alumne/a era i  és el protagonista del seu aprenentatge. 

Al llarg d’aquests nou anys he estat a la tutoria, adquirint un paper de compromís 

amb l’alumnat i el seu procés d’ensenyament- aprenentatge i de la mà de les seves 

famílies. Al cap de dos cursos l’equip directiu d’aleshores em va proposar com a 

coordinadora del cicle dels grans i d’aquesta manera la meva visió en relació a fer 

créixer el projecte va anar agafant una altra tònica i la vaig poder anar ampliant. 

Des de fa tres cursos soc la secretària de l’Equip Directiu del centre. Agraeixo 

infinitament l’aposta que va fer en Rubén, l’actual director. Donar-me la oportunitat 

de formar part d’un equip on la meva veu sempre ha estat escoltada, respectada i 

valorada és molt gratificant i ha fet que , gràcies a les meves ganes i passió per la 

feina que faig, tingueu ara mateix el meu projecte de direcció a les vostres mans. 

Arribar fins aquí no ha estat fàcil però si està acompanyat de molts aprenentatges. 

Darrera d’aquest projecte hi ha moltes persones que han confiat en mi, que m’han 

acompanyat i m’acompanyen en aquest camí i que, d’alguna manera estan presents 

en aquestes pàgines. 

Arribar fins aquí porta moltes hores de feina, de formació, de llegir documents, 

d’entendre com va començar tot, quin camí hem fet, en quin punt estem i cap on 

volem anar. Això implica moltes hores de reflexió, molts dubtes i inquietuds. 

Agafo aquest relleu amb moltes ganes i il·lusió, pensant primerament amb els 

alumnes, les famílies i el personal docent. 

Estic preparada per ser la nova directora de l’escola Antonio Machado i, no podria 

fer-ho sola. Des de que vaig prendre la decisió he lluitat per tenir un equip al meu 

costat competent, compromès, amb experiència, coneixedor del projecte i amb 

moltes ganes de continuar fent-lo créixer. 

Proposo com a cap d’estudis a la Vanessa Ruiz: mestra d’infantil, organitzada, 

compromesa, amb total dedicació i coneixedora de l’escola. Treballar amb ella és 

fàcil perquè som capaces de tenir diferents punts de vista i arribar a un consens. 

Gràcies Vane per acceptar aquest repte. 

Proposo com a secretari al Rubén Garcia, actual director del centre. Mestre de 

primària, company des de fa molts anys, amic, coneixedor d’absolutament tot el que 
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té a veure amb el Machado en tots els sentits , treballador, compromès, un molt bon 

líder, amb una visió pedagògica i inclusiva molt potent. 

Com veieu, l’equip directiu que proposo, juntament amb la meva figura, som les 

mateixes persones que treballem colze amb colze des de fa 3 anys al capdavant del 

centre, d’aquí en podeu extreure dos missatges: 

 Mateixes persones però amb canvi de rols, un traspàs d’informació de les 

tasques molt més senzill, on gairebé tots tres haurem tocat “tots els pals” d’un 

equip directiu i aquest fet ens dóna l’oportunitat de tenir una mirada 

pedagògica compartida i poder dedicar els nostres esforços a continuar fent 

créixer el nostre projecte, en la recerca de la màxima implicació de la 

comunitat educativa per continuar fent una escola de convivència i 

d’aprenentatges. 

 Continuïtat: cap intenció de canviar el projecte d’escola, només de fer-lo 

créixer, de millorar-lo i de valorar què no ens funciona i trobar les maneres per 

fer-ho millor. 

 

Aquest projecte és un document obert. L’educació és una tasca complexa on 

intervenen molts factor aliens a l’escola, és per això que cal adaptar-nos al context 

que ens envolta. La diversitat continua present a totes les aules del nostre centre i 

és necessari continuar treballant perquè l’aprenentatge dels infants continuï tenint 

una visió significativa, global, innovadora, funcional i inclusiva. 

Des d’aquest punt de partida i des de la convicció que l’escola pública és el millor 

camí per garantir els principis d’igualtat  i qualitat, presentem aquest projecte de 

direcció que es desenvolupa a continuació. 
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MARC NORMATIU 

El present projecte de direcció pren com a marc de referència normatiu les següents 

lleis i decrets: 

 

. la LEC, LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació de Catalunya, article 144: 

(Projecte de Direcció)  

 

· el DdA, DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, 

article 31: Projecte de direcció i exercici de la direcció del centre. 

 

· el DdD, DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres  

Projectes de direcció, Capítol 4, articles 23 a 26. Projectes de direcció. 

 

· DECRET 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010. 

 

. DECRET D’ESCOLA INCLUSIVA. Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció 

educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. 

 

L’ESCOLA I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES 

L’escola Antonio Machado és una de les 20 escoles públiques de la ciutat de Mataró 

i una de les 3 del barri de Cirera, el més antic de la ciutat. Limítrofa amb la zona de 

Via Europa. Neix al setembre de l’any 2005, fruit de la necessitat d’acollir als infants 

de la zona degut al notable creixement de la població infantil i la demanda social de 

construir més escoles al barri.  

Està considerat un tipus de centre B. És una escola d’infantil i primària amb 18 aules 

organitzada en 3 cicles: el petit (P3, P4 i P5), el mitjà (1r, 2n i 3r) i el gran (4t, 5è i 6è) 

per així poder millorar les relacions i comunicacions entre el professorat (tutor i 

especialista) i aprofitar la riquesa que tres edats en contacte permeten per a 

l’aprenentatge de l’alumnat.  

És de doble línia, amb 446 alumnes i 316 famílies, 92 de les quals són estrangeres. 

Hi ha 49 alumnes amb necessitats educatives específiques (socioeconòmics, en 

situació social desfavorida i nouvinguts), 10 dels quals són dictàmens. 

L’horari general del centre és de 9 a dos quarts d’1 i de 3 a dos quarts de 5, impartint 

25 hores setmanals lectives i 5 hores setmanals d’horari complementari (docent), i 
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donant la possibilitat a les famílies que ho necessitin una oferta d’horari no lectiu de 

cinc hores repartides en 1 hora d’acollida matinal (de 8 a 9h) més una d’acollida de 

tarda (de 16:30 a 17:30h) i una hora i mitja cada tarda d’extraescolars (de 16:30 a 

18h) i servei de menjador (de 12:30 a 15h). 
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EL PLANTEJAMENT DE L’ATENCIÓ EDUCATIVA EN EL MARC D’UN SISTEMA 

INCLUSIU, I QUE CONTEMPLI LA COEDUCACIÓ I LA PERSPECTIVA DE 

GÈNERE 

Entenem com a escola inclusiva aquella en que alumnes diferents poden aprendre 

junts, és una escola que no exclou a ningú ja que l’entenem com una escola on no 

hi ha diferents categories d’estudiants només una sola sense cap mena d’adjectius. 

A l’escola inclusiva i, per tant, a la nostra escola, hi ha alumnes i, aquests no són 

corrents ni especials sinó simplement alumnes, cadascun d’ells amb les seves 

pròpies característiques i necessitats. Entenem la diversitat com un fet normal, per 

nosaltres el més normal és que siguin diferents, com defineix P. Pujolàs i J.R. Lago 

(De l’escola inclusiva al sistema inclusiu. Una escola per a tothom, un projecte per 

cadascú). Generalitat de Catalunya. Departament d’ensenyament, 2006). 

Dit això podem assegurar que al nostre centre existeixen una sèrie de mesures i 

suports universals que adrecem a tots els alumnes i que, sempre des de la idea de 

respectar els ritmes d’aprenentatge, són transversals en ambdues etapes 

educatives, per exemple: les diferents organitzacions socials, la resolució de 

conflictes, les mesures facilitadores d’atenció a la diversitat a l’aula amb una mirada 

inclusiva, la docència compartida, els suports tecnològics, el treball per ambients i 

espais d’experiències... 

També existeixen una sèrie de mesures i suports addicionals que ens permeten 

donar una resposta  flexible i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells 

aspectes del procés d’aprenentatge  i avenç en alguns alumnes. Aquestes 

concrecions queden recollides en documents de centre i, si s’escau en plans 

individualitzats. També destaquem el SEP (el suport escolar personalitzat) on partim 

de la base que els alumnes que en fan ús, desenvolupin al màxim les seves 

capacitats i aprofitin aquestes sessions per rebre aquests suport més personalitzat. 

En quan a les mesures i suports intensius comporta l’elaboració prèvia d’un pla 

individualitzat (PI) en el qual es concreten els objectius, els professionals implicats 

que s’han de coordinar i les adaptacions metodològiques que cal posar en pràctica. 

Així doncs, a la nostra escola plantegem l’atenció educativa per a tot l’alumnat, en 

general, i amb una sèrie de mesures que aplicarem en els casos que creiem 

necessaris per tal de millorar el nivell competencial dels alumes. 
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La coeducació té la finalitat de promoure una educació que potenciï la igualtat real 

d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe, així com 

integrar de forma explícita i amb continguts d’aprenentatge la perspectiva de gènere. 

L’escola coeducadora és la que valora de manera igualitària l’experiència i l’aportació 

social i cultural de nenes i nens, de dones i homes sense estereotipar, invisibilitzar ni 

jerarquitzar cap postura o inquietud per qüestions de sexe. No es tractar d’acomodar 

les dones, les nenes en els valors, aprenentatges masculins sinó que és una 

educació que parteix d’una valoració igualitària de la dona en tots els aspectes i 

àmbits de la vida, tant públics com privats. 

Pel que fa el nostre centre, tractem la coeducació i li donem la importància i la 

rellevància que es mereix tractant per igual a nens i nenes i oferint-los els mateixos 

recursos. D’un tems ençà vam poder analitzar i reflexionar en relació al pati del centre 

i vam poder observar els jocs que monopolitzaven aquestes estones, com a Claustre 

vam tenir la necessitat de repensar-lo i fer-ho amb els alumnes per tal de que aquest 

espai ofereixi les mateixes oportunitats, independentment del gènere que es tingui.  

Tanmateix al Consell Escolar una família és la representant  de la coeducació a 

l’escola i està al corrent de  qualsevol tipus d’activitat que ens pot interessar a nivell 

de ciutat en relació a aquest tema. 
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L’ÀNALISI 3X3 

Quan ens vam plantejar fer aquest projecte de direcció vam trobar la necessitat de 

valorar tot allò que passava a l’escola que funcionava a través d’una taula 3X3 i des 

de diferents mirades.  

La primera la fem des d’una mirada cap a la gestió, aquesta engloba molts àmbits: 

personal, d’espais, d’empreses externes, la gestió del personal... 

També ho fem des d’una mirada cap a l’àmbit de les relacions, internes i/o externes, 

com per exemple: la xarxa que ens connecta amb l’entorn, consolidació de les 

relacions ja existents, com concretem les relacions amb els diferents estaments... 

I per últim no podem deixar de fer una mirada cap a l’àmbit pedagògic, aquell que té 

a veure, entre d’altres aspectes, en la millora dels resultats, aspectes curriculars, 

l’infant com a protagonista dels seus aprenentatges... 

Una vegada elaborada la taula, l’hem pogut analitzar i aquest anàlisi ens ha permès 

crear objectius reals i específics per la nostra escola, i no només això sinó que podem 

assegurar que ens ha estat molt útil per veure en quin punt ens trobem, que és allò 

que volem mantenir, millorar i introduir. 

Aquest anàlisi 3x3 el vam  elaborar els 3 membres de l’ED, com ja he comentat abans  

tots nosaltres estem adscrits a un dels cicles de l’escola i, des de ja fa anys, som la 

veu dels mestres d’aquelles etapes per això considerem que en el recull d’aquestes 

propostes estan implícits els pensaments dels nostres companys i companyes. 

Una vegada el vàrem elaborar i el vàrem posar en comú amb al Consell de Direcció 

i vam podeu veure que moltes de les coses que volíem millorar, mantenir o introduir 

eren exactament les mateixes. 
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 VOLEM MILLORAR VOLEM MANTENIR VOLEM INTRODUIR 

 
 

ÀMBIT DE GESTIÓ 
(personal, espais, 

empreses externes, 
gestió del personal..) 

 

 Actualitzar els documents 
institucionals i establir-ne una 
estructura funcional per tal que 
esdevinguin documents pràctics a 
banda de la participació més 
àmplia del personal en la seva 
elaboració i/o revisió. 
 

 Crear un banc de recursos que 
sigui pràctic i funcional com a font 
d’informació dels mestres. 
 

 Priorització dels mestres 
especialistes en la divulgació i 
coneixement de les especialitats a 
les famílies. 
 

 Continuar propiciant que els 
mestres assisteixin a formacions, 
conferències (també com a 
formadors). 
 

 Definir les responsabilitats de 
cadascú a l’escola. 

 

 Els nivells acompanyats, els cicles 
pedagògics, cicles d’alumnes, 
comissions i agrupaments verticals. 
 

 Els espais d’experiències com a espai 
pedagògic potent des de P3 fins a 6è. 
 

 Valoració dels membres del claustre cap 
a l’ED a final de curs (amb devolucions 
incloses) i autoavaluació dels mestres. 
 

 Portes obertes amb d’implicació de tota 
la comunitat educativa. 
 

 El Consell de Direcció com un veritable 
ordre de gestió. 
 

 Colònies pedagògiques de l’equip de 
mestres. 

 

 Elaboració del Pla de 
convivència. 
 

 Crear una base de dades amb les 
habilitats dels mestres per 
augmentar les oportunitats de 
creixement. 
 

 Esdevenir centre de referència a 
través de col·laboracions amb 
l’ICE i/o centres de la ciutat, 
comarca, SSTT... 
 

 Participació activa dels alumnes 
de l’escola cap a l’exterior. 
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ÀMBIT PEDAGÒGIC (tot 
el que té a veure amb la 

millora de resultats, 
aspectes curriculars, 

definir línies 
pedagògiques...) 

VOLEM MILLORAR VOLEM MANTENIR VOLEM INTRODUIR 

 Reflexió compartida amb els 
membres del claustre. 
 

 La transformació del pati com a 
espai d’aprenentatge. 
 

 Flexibilització dels espais, no tot ha 
de passar a l’aula. 
 

 Acabar definint la línia pedagògica 
de la cultura matemàtica i de 
l’aprenentatge de la lectura i 
l’escriptura, els contextos 
d’aprenentatge, atenció a la 
diversitat, l’avaluació... des de P3 
fins a 6è. 
 

 Espais de reflexió i aprofundiment 
en relació al currículum d’infantil i 
primària. 
 

 El treball personal al cicle dels 
grans. 
 

 Formacions realitzades pels 
mestres del claustre, com fer un 
bon traspàs. 
 
 

 Augment dels moments de treball 
internivell, d’intercanvi i 
aprenentatge (puzles o situacions 
similars) 
 
 
 

 La globalització dels aprenentatges de 
P3 a 6è. 
 

 El treball per contextos. 
 
 

 La lectura d’un llibre, com a mínim, al 
llarg de cada curs de primària. 
 

 El treball personal de 4t a 6è. 
 

 Els espais d’experiències de P3 a 6è 
com a oportunitat d’aprenentatge. 
 

 Els ambients al cicle petit. 
 

 Reflexió pedagògica a través dels cicles 
i dels agrupaments verticals, compartir 
experiències. 
 

 Docència compartida. 
 

 Treball previ a les aules de les proves 
diagnòstiques i de les CCBB des d’una 
perspectiva global. 
 

 La importància de que tots els mestres 
vagin al pati si l’entenem com un espai 
d’aprenentatge i, així, donar valor a tot el 
que passa. 
 

 Relacions amb el Centre Cívic del barri i 
el grup de mestres de Gai Saber. 
 

 Continuar oferint el Casal Solidari al 
nostre centre. 

 Agrupacions verticals dels 
alumnes, comencem per 
infantil, a partir de la reflexió 
docent i l’assessorament 
d’escoles que ja ho porten a la 
pràctica per poder valorar els 
seus beneficis. 
 

 Disseny d’instruments de recull 
d’informació i de coneixement 
de les situacions 
d’aprenentatge que es poden 
donar a les aules. 
 

 Incorporació de sistemes de 
recollida d’informació i d’anàlisis 
per tal d’aprofundir en el 
coneixement de cada alumne, 
saber en quin moment es troba 
i ser conscient del que necessita 
per avançar. 
 

 Incorporació de les TIC a les 
aules, no com una possibilitat 
sinó com una oportunitat. 
 

 Aprofitar les oportunitats que 
ens brinda la ciutat de Mataró 
per donar-nos a conèixer 
 

 MEM, instal·lacions del centre, 
exposicions, conferències, 
xerrades... 
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ÀMBIT RELACIONAL 
(INTERN-EXTERN) 

(Xarxa que ens connecta 
amb l’entorn, consolidar 
les relacions existents,  
com es concreten les 

relacions amb els 
diferents estaments, 
interns i externs...) 

 
 

VOLEM MILLORAR VOLEM MANTENIR VOLEM INTRODUIR 

 
 

 La presència a seminaris, grups de 
treball o reunions que s’ofereixen 
des del CRP. 
 

 La participació al programa 
educatiu de Ràdio Mataró. 
 

 Publicació d’articles de manera 
periòdica a revistes pedagògiques 
o bé d’àmbit local i/o municipal. 
 

 L’assistència a formacions, 
jornades, projectes, sinopsis... 
organitzades per  l’ ICE 
 

 L’estada de mares que es troben a 
la sala de mestres cada tarda, 
encara fer-les més partícips a la 
vida de l’escola. 
 

 Augment de la participació de les 
famílies a la vida d’escola, d’aula, 
de cicle... com una necessitat. 
 

 Conèixer les habilitats de les 
famílies per saber trobar millors 
moments de contacte i 
aprofitament. 
 

 Reunions periòdiques amb les 
entitats que col·laborem de manera 
habitual  

 
 
 

 Reunions trimestrals amb els membres 
de ‘ AFA. 
 

 Jornades de treball anuals. 
 

 Publicacions diàries a les XXSS i la web 
del centre. 
 

 Classes d’àrab. 
 

 Colònies pedagògiques a final de curs 
pels mestres del claustre. 
 

 Esmorzar de benvinguda el primer dia 
pels mestres del claustre. 
 

 Participació en projectes de ciutat com el 
“Fem Dansa”,  “La Cantània” i “El consell 
dels infants”. 
 

 Trobades trimestrals amb les empreses 
d’extraescolars i menjador. 
 

 Mantenir la relació amb  l’ICE i les xarxes 
que aquest pugui disposar, tal com el 
seminari de la cultura matemàtica. 
 

 
 

 Creació d’un grup de delegats 
que es troba amb la direcció del 
centre per participar de manera 
activa en les decisions  de 
l’escola 
 

 Incorporar sistemes d’ajuda a les 
famílies per poder garantir la 
participació de tots els alumnes 
en les activitats d’escola. 
 

 Publicacions setmanals als blocs 
de les aules. 
 

 Relacions amb escoles i instituts 
amb projectes similars al nostre. 
 

 Oferir a les famílies l’oportunitat 
de valorar els diferents processos 
in activitats que ofereix el centre: 
adaptació P3, gestió dels 
pagaments, portes obertes, 
reunions d’aula... 
 

 Elaborar un banc de recursos per 
poder aprofundir en el nostre 
projecte a partir dels elements 
que el caracteritzen. 
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OBJECTIUS 

Una vegada arribem a aquest punt del projecte, un cop analitzada l’escola, 

l’entorn, la gestió i el seu projecte educatiu, tenim el desig d’un projecte de 

direcció sòlid en constant transformació i, sens dubte, amb la implicació i 

col·laboració de tota la comunitat educativa, pensem que és necessari impulsar 

el debat i la reflexió del claustre per encarar conjuntament aquests nous reptes. 

Volem plantejar aquests canvis des de la visió de compartir un projecte que hi 

pugui participar tothom i on els i les mestres se sentin compromesos.  

Posat damunt la taula tot allò que ja tenim, que volem mantenir, millorar i introduir 

i sempre fent una mirada cap als infants que formen part del nostre centre, 

analitzant l’escola, el seu context, i els resultats, entenem que els objectius que 

ara proposem han estat pensats per crear un entorn d’aprenentatge respectuós 

creant un clima de convivència òptim que fa que les nenes i els nens puguin 

desenvolupar els seus aprenentatges d’una manera natural aprenent tot allò que 

l’escola els ofereix i fent que els seus aprenentatges siguin significatius i 

funcionals. El fet de tenir a l’infant com a eix d’aquest projecte, ens ha permès 

pensar en uns objectius reals i aplicables al nostre centre.  

El nostre Marc Psicopedagògic (MPp) engloba aquests 6 objectius marc a través 

dels quals es despleguen totes les nostres intencions.  

 

1. La inclusió.  

2. L’Acolliment i comunicació amb les famílies.  

3. La formació permanent del professorat que acompanyi al procés d’innovació 

del centre.  

4. L’organització dels aprenentatges.  

5. La importància del paper del mestre.  

6. Obertura de l’escola a l’entorn proper i llunyà.  

 

Cadascun gira entorn els principis bàsics d’inclusió social i de l’aprofundiment 

intel·lectual i incorporen les maneres de fer, de pensar i actuar així com els 
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mecanismes necessaris per desenvolupar-los i avaluar-los a través dels espais 

de reflexió i revisió de documents.  

No obstant sí es preveuen un seguit d’indicadors per fer el seguiment i l’avaluació 

de les actuacions dels objectius del projecte de direcció, sent aquests necessaris 

per realitzar el seguiment dels processos i conèixer el grau d’assoliment dels 

mateixos. 

Les nostres propostes d’actuació per els propers quatre anys giraran entorn a 

tres eixos: 
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Davant aquests objectius que ens plantegem i durant els quatre anys per 

desplegar-los, ens hem pensat unes actuacions per portar-los a terme que es 

concretaran molt més en les PGA de cada curs. 

 

Referències als objectius:  
 
MPp: Marc psicopedagògic/ PEC: Projecte educatiu de centre/ TP: Treball 

personal/ NOFC: Normes d’organització i funcionament del centre/ TAC: 

Tecnologies d’aprenentatge i coneixement/TIC: Tecnologies de la informació i la 

comunicació/ AFA: associació famílies alumnes. 
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RETIMENT DE COMPTES 

Aquest projecte, com ja hem comentat al seu inici, pretén conservar aquells 

aspectes que ja funcionen de manera satisfactòria, la nostra idea en el moment 

que ens plantegem aquest canvi en la direcció de l’escola, és continuar treballant 

en la mateixa línia però també introduint aquells canvis o aspectes que encara 

es troben en procés de millora, sobretot aquells on hem detectat mancances o 

necessitats reals sense deixar d’introduir canvis i nous reptes constants que, 

estem segurs que ens faran créixer com escola i com equip.  

Que la nostra escola esdevingui un centre democràtic, participatiu, integrador on 

la diversitat es visqui com un valor positiu per la millora de la convivència, el 

respecte, la tolerància i l’enriquiment de les persones, en definitiva, que ens faci 

créixer a cadascun dels que hi formem part, és el nostre major repte.  

Una vegada posada damunt de la taula aquesta declaració d’intencions i des del 

punt de vista de com considerem l’avaluació a l’escola, quin paper té i com ha de 

ser, aquest projecte esdevé un document obert per a tots els membres de la 

comunitat educativa que conformen el nostre centre.  

La idea principal és presentar aquest projecte al claustre i al Consell Escolar 

abans de passar per la comissió avaluadora, fer-los partícips de tot allò que ens 

cal per continuar treballant en la mateixa direcció i, sobretot, fer-los saber que 

elles i ells són part fonamental en aquest camí, que necessitem de les seves 

ganes, esforç i dedicació pel benestar dels nostres alumnes i per continuar fent 

que la nostra escola sigui un centre de referència a tots els nivells i junts valorar 

el full de ruta que ens marcarem.  

L’avaluació d’aquest projecte es farà, també, en la seva concreció en la 

Programació General Anual de Centre i la Memòria a final de cada curs.  

Per acabar, la nostra clau per continuar endavant és la participació i el consens, 

tots els membres de la comunitat educativa han de sentir que pertanyen al 

centre.  

La feina responsable, compartida i en equip ens ha de fer sentir-nos feliços i de 

ben segur que aquest sentiment el podrem traslladar al nostre alumnat. 
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ELS ELEMENTS PER A L’APROFUNDIMENT EN L’EXERCICI DEL 

LIDERATGE DISTRIBUIT I PER AL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ DE LA 

COMUNITAT ESCOLAR DEL CENTRE 

La nostra manera de fer, el nostre projecte, la mirada que fem cap a l’alumnat i 

les famílies ens demana un projecte liderat per totes aquelles i aquells que hi 

confien, que hi creuen i que el tiren endavant.  

Des de la idea que no només està al capdavant d’una escola l’equip directiu sinó 

que tots som part fonamental, hem de ser capaços d’optimitzar tots els recursos 

que tenim a l’abast i treure’n el màxim rendiment, és per això que continuem 

necessitant un treball en xarxa per part de tots i totes i que ens permeti compartir 

idees, recursos i reflexions on cada membre es converteixi en el líder de tot allò 

que realment sap fer, amb allò que se senti més còmode i que, d’alguna manera 

i, encara més, pugui fer créixer el projecte.  

Dit això, entenem doncs el lideratge distribuït com una forma de treballar en equip 

on cadascú assumeix una part del lideratge, un compromís i unes 

responsabilitats.  

Quan les persones prenen consciència real de les responsabilitats que se‘ls ha 

encomanat s’impliquen més en la vida del centre aportant més de la seva 

creativitat i fent molt més seva l’escola.  

Nosaltres no entenem la millora sense la participació de tota la comunitat 

educativa, en general, ni la suma de tots els punts de vista, per això cal prendre 

les decisions conjuntament. Cal assolir el consens i la implicació de tothom, per 

tant, volem continuar sent un centre on tothom se senti partícip i vegi que les 

seves idees i propostes són escoltades, un alumnat que creix com a persona i 

va assolint unes competències que li facilitin la comprensió del món i de les 

relacions amb els altres, on es potencia el gust per descobrir i aprendre, on els 

estimulem perquè pensin i tinguin un sentit crític.  

Cal que l’equip directiu continuï fent de motor de millora a tots els nivells, aquesta 

millora passa indiscutiblement pel treball en equip, la nostra funció és la de crear 

un bon clima de treball, la complicitat amb les famílies i la visió d’un futur conjunt.  

Ara que tenim l’oportunitat de liderar, fem-ho cap a un món millor.  
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