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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. L’orígen del projecte 

 

El present projecte de Direcció sorgeix d’un pas endavant en l’assumpció de la gran responsabilitat que és 

exercir la funció directiva. Aquest concepte de responsabilitat ve acompanyat d’un compromís ètic vers la 

millora de la qualitat de l’educació. 

Després d’un temps de reflexió i valorant la meva trajectòria al centre, com a mestre i coordinador, vaig 

decidir presentar la meva candidatura a Director, però no sol.  

Des del primer moment compto amb el suport de dues grans professionals,  amb les que comparteixo les 

ganes de millorar la nostra tasca docent i aconseguir fites educatives que repercuteixin positivament en  la 

nostra escola. M’acompanyen en aquesta nova etapa la Rosa M. Albesa Calvo i l’Elena Garrido Marco, a 

les quals proposo com a Cap d’Estudis i Secretària, respectivament. 

La Rosa M. Albesa és mestra especialista de Primària, ciències naturals, matemàtiques i música i forma 

part de l’Equip Directiu de l’escola d’ençà 8 anys, 7 com a Cap d’Estudis i 1 com a Directora. 

L’Elena Garrido és mestra especialista d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Física, Educació 

Especial, Audició i llenguatge i Orientació educativa i forma part de l’Equip Directiu de l’escola, com a 

secretària, d’ençà 13 anys. 

A més, durant aquest curs he començat a viure què és ser equip directiu, intentant encaixar la meva 

perspectiva teórica i pràctica, el meu bagatge professional, els meus desitjos i la meva evolució personal 

amb les situacions que es creen cada dia a l’escola. Sens dubte, està sent un camí ple d’aprenentatges. 

 

2. CONTEXT 

 

2.1. Ubicació i tipologia 

L’escola Ca n’Alzamora és un centre d’educació infantil i primària situat al barri de Ca n’Alzamora de la 

ciutat de Rubí, a la comarca del Vallès Occidental que va ser creat l’any 2005. 

És una escola classificada de tipologia A, que ofereix 2 grups a tots els nivells d’Educació Infantil i 

Primària.  

Per necessitats d’escolarització a nivell de municipi, ha calgut que al centre hi hagi increment de grups en 

alguns dels nivells. En el curs actual, hi ha tres grups a sisè de primària.  
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2.2. Trets d'identitat 

Les línies generals que caracteritzen l’escola són: 

- Escola catalana 

- Escola democràtica i coeducativa 

- Escola respectuosa amb la diversitat cultural 

- Escola inclusiva, compensadora, cooperativa i solidària. 

- Escola amb Acord de corresponsabilitat amb el Departament d’Ensenyament. 

- Escola impulsora del plurilingüisme. 

- Escola oberta a les tecnologies de la informació. 

- Escola sensible amb l’educació musical visual i plàstica. 

- Escola participativa i oberta a les famílies 

El projecte d’escola promou el desenvolupament integral de l’alumnat basant-se en: 

• La millora dels resultats educatius i la cohesió social (ACDE).  

• Projecte de Plurilingüisme (GEP) amb l’objectiu d’assolir un bon nivell en el domini de les llengües 

estrangeres. L’aprenentatge de l’anglès s’inicia a Educació Infantil, a partir de P3. S’imparteixen unitats 

del medi natural en anglès a tota la Primària. Al Cicle Superior es fa plàstica en anglès i francès. Es fan 

tallers de llengua oral d’anglès a Infantil i Primària amb el finançament de l’AMPA. També es fan 

colònies en anglès a final de cada cicle i disposem d’un monitor de llengua anglesa al menjador com a 

suport al Projecte de llengües. Tallers a EI i CI internivells on un com a mínim la llengua vehicular és 

l’anglès.  

• L’ús de les tecnologies de la informació (pissarres digitals, tablets, ordinadors portàtils, material de 

robòtica...) com a eines de suport a l’aprenentatge de les diferents àrees curriculars.  

• L’observació i l’experimentació com a eines per arribar a descobrir els conceptes científics.  

• Diverses estratègies metodològiques: treball cooperatiu, tallers, ambient, racons, projectes...  

• L’aprenentatge de conviure respectant les diferències i aprofitant la diversitat per enriquir-nos 

emocionalment i cultural.  

• El projecte de sensibilització envers les discapacitats: “Som iguals, som diferents”.  

• La formació d’aprendre a ser i a créixer com a persona.  

• Projecte “Junts” pel treball d’una temàtica interdisciplinar compartida per tot l’alumnat del centre. 
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2.3. Necessitats i objectius prioritaris  

- Necessitats en quant al rendiment acadèmic de l'alumnat: 

Compartir l’anàlisi de les proves externes i dels resultats interns amb tot el claustre i acotar les actuacions, 

potenciant l’avaluació i els seguiment de les propostes fetes per tal de aconseguir mantenir els resultats de 

les competències bàsiques. 

- Necessitats en quant a la cohesió social: 

Aconseguir ser una escola inclusiva, competent en l'atenció a la diversitat i que eduqui en el respecte 

envers tots els alumnes del centre. Volem formar-los en la cultura de l'esforç per a què arribin a ser 

persones responsables, que sàpiguen compartir, ajudar, tolerar i escollir la millor opció.  

Objectius prioritaris: 

En quant a millorar els resultats educatius: 

1. Consolidar la presència de les llengües estrangeres al centre per assolir un bon nivell de competència 

oral i escrita en anglès i comprensió bàsica de la llengua francesa oral.  

2. Mantenir els bons resultats de competències bàsiques. 

3. Treballar amb les TAC de forma més organitzada segons el document Pla TAC que s’està elaborant. 

En quant a la millora de la cohesió social: 

Consolidar el català com a eix vertebrador de la cohesió social a tots els àmbits escolars. 

Integrar els valors en els diferents àmbits escolars.  

Consolidar el projecte d’inclusió de l’alumnat amb NESE.  

 

2.4. Darrera actualització del PE 

La darrera actualització del PEC es va  portar a terme el 26/02/2018 en sessió de Claustre amb 

l’aprovació de les línies generals del Pla lingüístic de centre, que va ser aprovat en sessió de Consell 

Escolar el dia 23 de gener de 2019. 

 

2.5. Projecte de Direcció 

L’actual projecte de Direcció és vigent fins al present curs 2018/19. 
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3. DIAGNOSI 

 

3.1. L’anàlisi DAFO. 

 

El qüestionari de planificació estratègica té com a objectiu identificar amenaces, oportunitats, fortaleses i 

debilitats de l’escola en general i dissenyar les possibilitats d’actuacions que se’n derivin una vegada fet 

l’estudi. Any 2010. 

A la nostra escola es van identificar els següents punts: 

 

AMENACES OPORTUNITATS 

Manca d’espais Escola nova que va creixent i per tant sense 

consolidació de dinàmiques de treball anteriors 

diferents a les de la línia del PE actual.  

Espais reduïts Elevada demanda de places escolars com a primera 

opció. 

Inestabilitat del Claustre de Professors pel fet de ser 

una escola nova. 

Altes expectatives de les famílies envers l’escola. 

Elevat nombre d'alumnes amb NEE greus i permanents 

a Infantil sense recursos addicionals. 

Projecte d'Autonomia de Centre fort, amb un bon 

potencial per donar resposta a les necessitats 

educatives. 

Existència de nivells amb 3 línies tot i ser una escola de 

dues línies 

 

Escola en creixement. Cada curs encetem un nivell 

nou i s’ha d’establir les bases de funcionament, del 

currículum i dotar de recursos humans i materials. 

 

Poques hores de dedicació al centre del 

professional de l’EAP. 

 

 

FORTALESES DEBILITATS 

Claustre motivat i entusiasta.  Manca de professors definitius especialistes en 

llengües estrangeres. 

Bona cohesió entre els membres de l'equip docent.  Manca d'acords a nivell de Claustre del tractament que 
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es fa a l'escola en educació emocional i acció tutorial. 

Consens en la metodologia de treball de les rutines a 

l'aula des de P3 fins a 2n. Metodologia de treball 

consensuada pel Claustre en l'aprenentatge de la 

lectura. 

Manca d’intervenció tutorial individualitzada a 

Cicle Superior. 

Metodologia de treball consensuada pel Claustre en 

l'àrea de ciències. Treball experimental i metodologia 

científica. 

 

Manca de formació de la majoria del claustre en 

educació emocional i acció tutorial. 

 

Acords en relació al treball en l’àrea de 

matemàtiques. 

Poques hores de tècnic informàtic per la quantitat de 

material informàtic que hi ha a l'escola.  

Aules equipades amb noves tecnologies: PDI, 

Avervisió a Infantil i Primària a partir del curs 

2010-11.  

CAD poc organitzada i estructurada. 

Alt grau de satisfacció de la comunitat escolar. Manca de definició d’algunes línies 

metodològiques. 

AMPA potent i col·laboradora amb el centre. Castellà com a llengua utilitzada més freqüentment 

entre els alumnes tot i tenir la llengua catalana com a 

llengua vehicular a tots els àmbits escolars.  

Àmplia participació de famílies i alumnes en les 

activitats extraescolars i complementàries. 

 

 

D’ençà de l’anàlisi DAFO, l’escola ha anat treballant per contrarestar amenaces i treballar en la definició 

del Projecte educatiu de Centre, establint acords i línies metodològiques consensuades. 

Actualment l’escola disposa d’una CAD organitzada i estructurada que treballa de manera sistemàtica per 

tal de adaptar l’organització de recursos humans, materials, metodològics i temporals a les diferents 

necessitats educatives de l’alumnat. 

Per altra banda, s’ha avançat molt en la definició de documents consensuats a tots els nivells; acció 

tutorial, inclusió, metodologies cooperatives... 
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4. PROPOSTES DE MILLORA DE CENTRE 

 

Hem de treballar per la millora / manteniment de resultats educatius i cohesió social, seguint la línia de 

treball marcada a l’ACDE. 

La pràctica ens encoratja a iniciar altres estratègies que creiem poden contribuir a fer efectiva aquesta 

millora: 

 

OBJECTIU 1: Millora dels resultats educatius. 

 

- Treball de laboratori. Ens proposem consolidar la figura del coordinador de ciències i afavorir el treball 

d’experimentació a l’aula de ciències. 

 

- Estratègies per l’assoliment de les competències TAC. És molt necessari establir accions amb mestres i 

alumnes per poder portar-ho a terme. 

 

- Autoavaluació i coavaluació. Donar una altra mirada a l’avaluació dels alumnes des de tots els àmbits i 

matèries. Continuar amb el treball de les rúbriques i consolidar-lo. 

 

- Continuar amb la metodologia del treball cooperatiu a matemàtiques i ciències, aprofitant l’experiència 

dels cursos anteriors per millorar la pràctica d’aquesta metodologia. Aquesta experiència ens ha portat a 

prendre la decisió d’eliminar alguns llibres de text com els de socials i naturals de Cicle Inicial. 

 

OBJECTIU 2: Millora de la cohesió social. 

El nostre Projecte educatiu ha d’assegurar la participació de tot l’alumnat en els entorns escolars, 

independentment de les seves condicions i capacitats. 

Per tant, volem promoure una línia de treball basada en la metodologia DUA (Disseny Universal de 

l’aprenentatge) que proporcionarà a l’alumnat múltiples maneres de: 

• Representació. On hi hagi diverses opcions per a la percepció, el llenguatge i la comprensió. 

• Per a l’acció i l’expressió. Amb diverses opcions per a la interacció, l’expressió, comunicació i 

funcions executives. 

• Compromís. On hi hagi oportunitats per a generar interès, per mantenir l’esforç, la persistència i 

l’autoregulació. 
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L’equip Directiu, per treballar en aquesta línia inclusiva afavorirà la creació de relacions positives 

entre docents, professionals d’atenció educativa i alumnat, i, per altra banda, detectarà les necessitats 

de formació dels docents per donar resposta. 

Hi ha dos recursos dels quals disposa la nostra escola i que són molt potents per reforçar aquest treball 

d’inclusió i cohesió social: 

• El Suport intensiu per a la educació inclusiva (SIEI).  Potenciarem el SIEI com a recurs per 

donar resposta a les singularitats individuals amb accions d’alta intensitat i llarga durada. 

I com a una atenció a l’alumnat que no quedi restringida als professionals de suport intensiu, 

sinò que comporti la revisió de les estratègies didàctiques i metodològiques a l’aula i a 

l’organització del centre. 

 

• Plans d’entorn de Rubí.  La participació fomenta la cohesió social, l’equitat, la convivència, 

l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural. 
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5. OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

 

OBJECTIU 1. Millorar els resultats educatius 

Estratègies Activitats Indicadors Criteri d’èxit 

ESTRATÈGIA 

1.1. Assoliment 

d'un bon nivell 

de competència 

oral i escrita en 

anglès i 

introducció d'una 

segona llengua 

estrangera 

(francès) a nivell 

oral al Cicle 

Superior. 

1.1.1. Fer un 

taller de 

plàstica en 

anglès i en 

francès al 

Cicle 

Superior per 

a tots els 

alumnes. 

Grau d'aplicació:  

 % de grups-classe  de Cicle Superior 

que ho han aplicat.                        

% de sessions fetes sobre les programades     

 

100% 

 

87% 

Grau de qualitat d'execució:    

% de persones (mestres i auxiliars de conversa) que  

tenen titulació d'anglès/francès   i / o un bon domini 

de la llengua anglesa/francesa.  

 % de sessions desdoblades fetes sobre les 

programades, per fer la Plàstica en anglès i francès.                                                                        

 

100% 

 

 

90% 

 

Grau d'impacte:  

% de grups amb un percentatge del 90% , com a 

mínim, d'alumnes  que superen els resultats educatius 

de llengua anglesa (francès, com a matèria 

lingüística, no s’avalua)   

80% (tenint en 

compte el perfil 

del grups que 

tenim en aquest 

moment a 6è, 

diferent del curs 

passat) 
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ESTRATÈGIA 

1.2. Assoliment 

d'un bon nivell 

de competències 

bàsiques en 

ciències. 

1.2.1. Fer un 

experiment, 

com a 

mínim, per 

trimestre 

(Infantil i 

Primària) 

Grau d'aplicació:  

% de sessions  fetes sobre les programades 

% d’alumnes que han fet  l’activitat sobre el total 

 

85% 

95% 

 

Grau de qualitat d'execució: 

Es compleixen els següents requisits: 

1. l'espai de realització dels experiments és adient. 

20% del total 

2. el material és adient. 20% del total 

3. S'ha seguit la programació de l'activitat, s'han fet 

activitats prèvies i avaluació. 30% del total 

4. El professorat que imparteix aquesta activitat 

segueix els acords consensuats en Claustre. 30% del 

total. 

 

80% 

Grau d'impacte:  

% d’assoliment en els resultats educatius de ciències. 

 

95% 

ESTRATÈGIA 

1.3. Millora de 

les competències 

en les 

tecnologies de 

l'Aprenentatge i 

la Comunicació. 

1.3.1. 

Utilitzar  les 

PDI en tots 

els nivells 

educatius i a 

totes les 

àrees. 

 

 

Grau d'aplicació:  

% de cursos que tenen a la seva programació 

activitats amb la PDI com a eina de treball          

 

90% 

Grau de qualitat d'execució:  

% de mestres formats.     

 

95% 

Grau d'impacte:  

% d’alumnat de Cicle Mitjà i Superior que manifesta 

sentir-se motivat amb les activitats amb PDI. 

% de professorat que valora positivament aquesta 

eina com a instrument d’ensenyament-aprenentatge 

 

87% 

 

 

87% 
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OBJECTIU 2. Millorar la cohesió social 

Estratègies Activitats Indicadors Criteri d’èxit 

ESTRATÈGIA 

2.1. Treball 

dels valors. 

 

2.1.1.Consolidar les 

assemblees d'aula, des de 

P5 a 6è, dins del Pla 

Tutorial. 

Grau d'aplicació: % de cursos des de P5 a 

6è que ho apliquen.                                                                                    

85% 

Grau de qualitat d'execució:  % de cursos 

que ho apliquen fent servir la metodologia 

consensuada.                                                                                            

85% 

Grau d'impacte: % d'alumnes de Cicle 

Mitjà i Superior que manifesten haver 

utilitzat l’assemblea per resoldre 

conflictes. 

85% 

 

 

ESTRATÈGIA 

2.2. 

Organització i 

millora de 

l'atenció a la 

diversitat del 

centre 

2.2.1. Dur a terme els 

patis terapèutics per part 

de les mestres d'EE, 

mestra USEE, educadora 

USEE i vetlladora. 

Grau d'aplicació: 

 % de patis fets sobre els programats.     

 % d’activitats de pati dirigides en les 

quals participen alumnes amb NEE, fetes 

sobre les programades.                                                    

 

87% 

80% 

Grau de qualitat d'execució: 

 % de personal que intervé en els patis 

terapèutics té la formació adient per 

atendre a alumnes amb  NEE.                                                                                                 

 

80% 

Grau d'impacte:  

% de professorat que manifesta haver 

notat millora en la inclusió dels alumnes 

amb NEE a les activitats lúdiques de pati 

 

90% 
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6. MECANISMES DE RETIMENT DE COMPTES 

 

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. 

 

Els Plans Anuals i l’ACDE de centre desenvoluparan aquest projecte de direcció i es recolliran les 

avaluacions de l’assoliment dels objectius anuals en la Memòria de cada curs escolar, per tant hauran de 

ser presentades i aprovades en sessions de Claustre i en sessions de Consell Escolar del centre. Els 

objectius que no s’assoleixin provocaran l’anàlisi de les causes per proposar-hi solucions. Al final de cada 

curs escolar, els responsables de cada objectiu hauran d’explicar a la memòria del centre 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. 

A finals del curs 2020-2021, és a dir, a la meitat del projecte, es realitzarà una avaluació en Claustre de 

l’estat del projecte ; quins objectius s’han assolit, quins no i quines en són les causes, i es revisarà i 

programarà en conseqüència els dos anys restants de projecte. 

Retiment de comptes cada final de curs presentant l’ACDE a Inspecció. 

 

7. ORGANITZACIÓ PER A L’EXERCICI DEL LIDERATGE DIST RIBUÏT I LA PARTICIPACIÓ 

DE LA COMUNITAT EDUCATIVA. 

 

Aquest projecte de Direcció no seria una realitat sense el recolçament humà que tinc i sento tant de les 

persones com dels òrgans de funcionament de l’escola.El model de funcionament que proposo es concreta 

en aquesta estructura: 

 7.1. ESTRUCTURA FORMAL 

 

-  El Consell Escolar  

És molt important en la presa de decisions del centre. És actualment un Consell dialogant, amb molt bona 

harmonia entre els seus integrants i en el que les decisions, a la majoria dels casos, es prenen per consens. 

El nostre desig i la nostra feina van encaminats a continuar en aquesta línia. 
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-  L’Equip Directiu 

 

Aquest equip exerceix les funcions de gestió del centre amb la intenció de compartir i consensuar les 

decisions per tal d’aconseguir mantenir un bon funcionament del centre, clima de treball i relació en tots 

els àmbits i un bon assoliment dels objectius que ens plantegem als diversos Plans i Projectes de l’escola. 

Ens reunirem com a mínim un cop a la setmana per contrastar opinions i comentar la marxa del curs. Ens 

recolzem en els diversos òrgans del centre per tal d’aconseguir la participació de tothom en el 

desenvolupament de totes les activitats del centre. 

Actualment som un equip receptiu a les demandes que se’ns plantegen des de diferents àmbits. Un equip 

flexible, que escolta les diferents opinions de tota la comunitat i que aplica criteris de flexibilitat amb 

l’objectiu d’adaptar-nos a una societat canviant i dinàmica. 

 

 

- El Claustre 

És l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l’ordenació de les activitats 

educatives i, com a tal, intervé en l’elaboració i modificació del Projecte Educatiu. Es reuneix 

periòdicament un cop al mes de manera ordinària i extraordinàriament sempre que cal. A la nostra  escola 

esdevé un grup de treball amb força cohesió grupal, pariticipatiu i obert. 

 

 

-  Els equips de Cicle són formats per tots els mestres que intervenen en les activitats de cada Cicle. Es 

reuneixen cada setmana per prendre decisions i posar en comú aquells aspectes organitzatius i de 

funcionament de les activitats escolars de cada Cicle. 

 

-  L’Equip Impulsor de l’ACDE  és format per l’Equip Directiu i tres persones, que són: la Coordinadora 

LIC i mestra d’Educació Especial del SIEI, la coordinadora de ciències experimentals i la coordinadora 

de biblioteca i d’esport i diversitat, implicades en el disseny, posta en marxa i avaluació de totes les 

activitats de l’ACDE. Aquest equip vetlla per l’implementació de les actuacions proposades a l’ACDE, al 

Pla Anual i als Plans dels Cicles.  
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7.2. ESTRUCTURA FUNCIONAL 

 

-  El Consell Directiu és format per l’Equip Directiu i les Coordinadores de tots els Cicles. Ens reunim 

un cop al mes i organitzem i coordinem les reunions dels cicles per tal de mantenir una comunicació i 

unitat d’actuacions intercicles. 

 

-  Les Comissions es reuniran un cop al mes per tal d’organitzar i consolidar les línies de centre. 

Actualment, la nostra escola té definides les següents comissions: 

• Educació Especial 

• Ambients 

• Festes 

• TAC 

• Biblioteca 

• Ciències 

• Convivència 

• Anglès 

 

  7.3. ESTRUCTURA PER LES FAMÍLIES  

 

-  L’AMPA  té una presència important al centre per l’organització d’activitats extraescolars, per la 

col·laboració en molts aspectes de la vida escolar, organització d’activitats per famílies i en les festes 

escolars. La relació amb l’AMPA és molt estreta i àgil. Tot i que formalment ens reunim un cop per 

trimestre la Direcció i la Junta de l’AMPA per comunicar i posar en comú impressions del funcionament 

de les activitats en marxa, estem en contacte diari per resoldre les incidències que van sorgint en el dia a 

dia. 

Des del curs passat es va posar en marxa, de manera sistemàtica, les reunions trimestrals de l’Equip 

Directiu amb l’Ampa i tots els delegats i delegades dels diferents cursos. L’objectiu d’aquestes reunions 

és facilitar la participació de les famílies al Projecte de l’escola, creant un vincle més proper. 

 

-  El menjador, actualment, està gestionat a través d’una empresa: Fundesplai. La Comissió de menjador 

està composada per la Direcció del Centre, la presidenta i dues mares/pares de l’AMPA, la coordinadora 

del menjador, la cuinera, el representant i el dietista de l’empresa Fundesplai. Aquesta Comissió es 
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reuneix com a mínim un cop al trimestre per qüestions organitzatives del menjador i per consensuar la 

planificació dels menús. Diàriament al centre comptem amb una coordinadora de l’empresa que exerceix 

com a nexe entre el món pedagògic i el món dels serveis de menjador i acollida. Fa de pont entre el 

Claustre i els/les monitors/es. Creiem que encara hem d’enfortir i recolçar aquesta coordinació que dóna i 

encara pot donar més qualitat i unitat a totes les accions educadores de la nostra escola. Creiem que els 

monitors i monitores han de conèixer el Projecte de Centre i sentir-se part important en el 

desenvolupament d’aquest. 

 

8. CONCLUSIONS 

 

Aquest projecte de Direcció, integrat dins del PEC, 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 

molt importants les persones i molt rellevants els sistemes d’organització del treball. Aquests reptes que 

se’ns presenten, amb els projectes i innovacions que tenim en marxa, no es podrien portar endavant sense 

la col·laboració de tots els membres d’aquesta comunitat, ja sigui de l’AMPA del centre i les famílies en 

general, el personal de serveis de l’escola, els monitors i monitores de menjador i d’activitats 

extraescolars, les Administracions educatives i, és clar, el Claustre de mestres i Personal d’Administració 

i Serveis. 

Amb l’ajut de tothom,  ben segur que podrem realitzar les nostres tasques de manera eficaç. 

Les famílies han dipositat la seva confiança en la nostra institució  i volem demostrar que poden continuar 

confiant en nosaltres. 

Aquest projecte busca la complicitat de tothom els que hi estem implicats. Vull que Ca n’Alzamora 

continui essent una escola acollidora i oberta a l’entorn que permeti respondre als reptes que planteja 

l’educació del segle XXI. 

Junts construïm la història de la nostra escola, la nostra pròpia història. 
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