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1. INTRODUCCIÓ AL PROJECTE 
 

 

La meva trajectòria professional em va portar fa quatre cursos a presentar la meva 

candidatura com a directora a l’escola, de la qual anteriorment havia sigut nou anys la cap 

d’estudis. Com que l’experiència ha estat molt positiva i estic orgullosa dels reptes que hem 

assolit amb tot l’equip, em sento amb força i il·lusió per consolidar algunes actuacions i 

també per iniciar noves línies de millora. Així doncs aquest projecte és una continuació de la 

proposta anterior però incorpora nous horitzons que em motiven a seguir liderant el centre. 

Actualment tinc un ampli coneixement de l’escola que es complementa evidentment amb un 

fort sentiment de pertinença i estima vers tota la comunitat educativa. El vincle afectiu i el 

coneixement personalitzat de cada infant i família, la confiança i cohesió de l’equip docent, 

l’estreta coordinació amb l’entorn i els serveis del barri, la comoditat amb les tasques 

directives de gestió i el domini del funcionament del sistema educatiu m’ofereixen una visió 

global que penso que és de gran utilitat per liderar el projecte educatiu però també per 

aconseguir una gestió transparent i eficaç.  

En aquesta nova etapa em continuaran acompanyant la Maria Carolà com a cap d’estudis, i 

la Roser Bodro ocupant el càrrec de secretària. El seu suport incondicional, la seva 

professionalitat, la seva il·lusió i la seva estima vers l’escola són una peça clau per la 

direcció de l’escola.  

El projecte que es presenta a continuació pretén ser una proposta raonada, d’acord al 

projecte educatiu i a la realitat del centre, per a la de millora de l’escola des del curs 2020 al 

2024.  

 Per a la seva elaboració es parteix d’un anàlisi de la situació actual per tal de concretar les 

millores que es desenvolupen en els objectius, les estratègies d’actuació i les activitats per 

assolir-los i dels quals s’aporten també els indicadors d’avaluació. Finalment es descriuen 

les concrecions organitzatives i el procés de retiment de comptes.     
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2. PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSIÓ 

 Convertir l’escola en un centre innovador en el desenvolupament de competències 

relacionades amb la robòtica.  

 Garantir l’assoliment de les capacitats i competències bàsiques, fomentant les ganes 

d’aprendre i respectant el procés individual.  

 Formar nens i nenes competents a nivell digital i científic, oberts i participatius per a 

què esdevinguin ciutadans actius, creatius i crítics.  

 Fomentar la cohesió social i la participació de les famílies en el procés educatiu per 

tal d’obtenir els avantatges d’un treball conjunt.  

 Comptar amb un equip docent motivat i engrescat que promou la implicació de tots 

els membres de la comunitat educativa per tal d’assumir i realitzar els projectes 

d’escola. 

 

VALORS 

 El respecte i la cooperació com a principis per a la convivència.  

 La solidaritat i la tolerància vers la interculturalitat.  

 Educació per la pau i la cooperació, a través de l’ús del diàleg i la mediació. 

 El respecte i estima pel medi ambient.  

 Una educació integral que afavoreix la construcció de la personalitat de l’alumnat en 

tots els seus aspectes, afavorint la seva autonomia.   

 Comunicació fluida i participació de la comunitat.  

 La llengua catalana com a llengua de referència en l’àmbit escolar. 

 

 

VISIÓ 

 Facilitar a l’alumnat les competències bàsiques per a desenvolupar-se a la societat 

actual de. manera autònoma 

 Ser un centre actiu, dinàmic, que s’adapti a les noves exigències de la societat. 

 Ser un centre innovador en l’aplicació de les tecnologies i la robòtica.  

 Tenir un professorat implicat en el projecte d’escola, amb un bon clima de treball.  

 Fomentar el treball conjunt de tota la comunitat educativa.  
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3. DIAGNOSI ACTUALITZADA DE L’ESCOLA  
 

3.1. PRESENTACIÓ DEL CENTRE 

 

L’escola Carme Auguet és un centre educatiu públic d’infantil i primària que ofereix una línia 

de P3 a 6è. Per les seves característiques està considerat un centre de màxima complexitat 

i de tipologia C. 

 

Tot i que actualment comptem amb una línia d’infantil i primària completa, no es pot garantir 

l’estabilitat de grups, ja que cada curs, en funció el nombre de nens i nenes de cada nivell, el 

Departament d’Educació planifica el nombre d’unitats. 

 

L’ENTORN  

 

El centre  escolar, que es va inaugurar fa més de 40 anys a la ciutat de Girona, està ubicat a 

la zona nord al barri de Pont Major i al costat del riu Ter.   

 

El Pont Major és un barri poc poblat i amb molta mobilitat, fa més de quaranta anys va viure 

el reallotjament de famílies immigrades d’altres llocs d’Espanya i a partir del 2002 s’ha anat 

poblant amb la nova immigració de països majoritàriament africans. 

 

El barri disposa de diversos equipaments i serveis municipals propers a l’escola que 

utilitzem com a recurs educatiu regularment o amb els que compartim projectes: 

Biblioteca Just Casero: participem a activitats educatives de gust per la lectura, ens 

ofereixen servei de préstec de lots, rebem assessorament anual i compartim el projecte 

d’apadrinament lector. 

 Centre cívic de Pont Major: utilitzem l’espai de l’auditori per a realitzar mostres i 

espectacles i participem en activitats educatives que organitzen. 

 Pavelló de Pont Major: fem servir l’equipament per alguna classe d’educació física. 

 Escola bressol el Pont: hem organitzat seminaris de coordinació formatius i des de fa 

més de 8 cursos portem a terme un projecte educatiu de treball conjunt de l’alumnat 

de P2 i Educació Infantil. 

 Institut Narcís Xifra i Masmitjà: ens coordinem per fer el traspàs de l’alumnat de sisè 

de primària i acollim alumnat de l’institut tan en el projecte de Sofà de lectura com en 

diferents treballs que venen a presentar: teatre, contes, dinamització...   

-  
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LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 

L’ALUMNAT 

 

Actualment el centre consta d’un grup per cada nivell amb el següent nombre d’alumnat: 

P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è total 

11 19 6 11 16 14 11 11 13 112 

 

La nostra escola i escolaritza la quasi totalitat de la població infantil immigrada del barri.  Els 

indicadors del curs concreten que actualment un 72,1% de l’alumnat és de procedència 

estrangera, majoritàriament gambians i magrebins, tot i que en els darrers cursos ha 

augmentat la població procedent de Sud-Amèrica. 

L’índex de mobilitat d’alumnat se situa al voltant del 8% (18-19), superior a la mitjana dels 

centres de la mateixa tipologia; fet que dificulta el seguiment del procés d’aprenentatge i 

d’alguns projectes de centre. 

 

Un dels nostres reptes educatius és l’atenció a la diversitat i la concreció del model d’escola 

inclusiva ja que tenim un alt índex d’alumnat amb NESE, un 51% de l’alumnat del curs 19-20 

presentava necessitats específiques de suport educatiu de les quals un 11% són NESE 

derivades d’una discapacitat o trastorn de conducta, un 46,1% NESE derivades de 

situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides i un 3,5% alumnat nouvingut. 

 

 

L’ EQUIP DOCENT 

 

L’equip docent està format per 15 mestres i cada curs incorpora nous docents, tal com 

mostra el 20% d’índex de mobilitat. Tot i així els darrers quatre cursos s’ha pogut consolidar 

bona part de la plantilla que coneix el centre i el projecte educatiu amb la creació de set 

perfils professionals: 2 de competència digital docent, 4 d’enfocament metodològic 

globalitzat i un de lectura i biblioteca escolar. 

El curs 19-20 l’equip el formen 7 docents de primària, 4 d’infantil, 1 de cada especialitat i 0’5 

de religió. Una dada significativa és que actualment només hi ha una docent amb plaça 

definitiva al centre, tot i que la resta d’equip actual té un fort sentiment de pertinença a la 

institució i està molt cohesionat. 
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És un equip àmpliament format a nivell d’innovació pedagògica i en l’àmbit competencial, 

molt professional i amb una motivació incansable, fet que facilita i enriqueix el 

desenvolupament del projecte educatiu.   

Comptem també amb el psicopedagog de l’EAP, els professionals del CRP del Gironès, una 

docent del CREDV-ONCE, l’educador social de SBAS, a més de la col·laboració més 

puntual de les institucions educatives de referència.   

Finalment a nivell de personal d’administració i serveis, tenim un conserge a jornada 

sencera però que comparteix tasques amb l’Escola Bressol el Pont i un equip de neteja de 2 

persones. També comptem amb el monitoratge del servei de menjador escolar gestionat pel 

Consell Comarcal que aquest curs és de 3 persones. 

 

LES FAMÍLIES 

 

Al voltant d’un 90% de famílies han anat arribant els darrers 15 anys a Catalunya procedents 

dels seus països d’origen i s’han establert al barri per motius d’habitatge o cercant vincles 

comunitaris.   

 

Actualment la majoria de famílies presenten problemàtiques socioeconòmiques i socials 

diverses, tal com indica el percentatge d’alumnat amb necessitats educatives específiques 

vinculades a situacions socioeconòmiques o socioculturals que en els darrers 3 cursos se 

situa entre el 38 i 45%. Algunes de les dificultats que es fan paleses són: l’alt índex de 

famílies en què cap progenitor té feina, la convivència en nuclis familiars extensos, 

situacions de pobresa, la distància cultural en alguns valors i creences, la comprensió de les 

llengües oficials de Catalunya, un nivell molt alt de famílies que no han tingut accés a 

l’educació bàsica ni al procés d’alfabetització... 

 

Cal mencionar que aquests aspectes familiars condicionen la possibilitat de participació 

activa en els projectes d’escola i també la corresponsabilitat en el procés educatiu de 

l’alumnat més enllà de les hores lectives. 

 

El curs 19-20 s’ha constituït una nova junta de l’AFA de l’escola que ha iniciat propostes 

pròpies i que treballa amb un major grau d’autonomia.  
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EL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

 

En el projecte educatiu ens definim com una escola catalana, pluralista, integradora, 

participativa i implicada amb l’entorn, que té com a base de treball l’educació per a la 

diversitat, l’educació integral i de qualitat, l’educació en valors i una línia pedagògica 

compartida. Entenem que l’escola la “fem tots i totes”, per això donem molta importància a la 

participació de l’alumnat, de les famílies i als projectes del barri i de ciutat.  

 

El PEC es desplega en diverses actuacions que es concreten en els següents plans i 

projectes:  

 

ÀMBIT DOCUMENTS DE CENTRE PROJECTES RELACIONATS 

C
O

N
V

IV
È

N
C

IA
 

NOFC (2018) 

Pla de convivència (2018) 

Pla d’acollida (2014) 

Pla d’Acció Tutorial (2018) 

Pla d’emergència (anual) 

Projecte de mediació 

Assemblees a l’aula 

Pla comunitari de Pont Major 

Dinamització de pati 

 

 

L
IN

G
Ü

ÍS
T

IC
 

Projecte lingüístic (2020) 

Pla lector (2017) 

Pla d’escriptura 

Dinamització de la biblioteca 

Projecte Rossinyol 

 

 

P
E

D
A

G
Ò

G
IC

 

Pla TAC (2018) 

Pla d’Atenció a la Diversitat 

(2013) 

Metodologia d’Educació Infantil 

Metodologia a Educació 

Primària 

Hort a l’escola 

Construïm amb l’EB El Pont 

Xarxa de Competències Bàsiques 

Xarxa de Transformació educativa 

Centre formador de pràcticum 

Pla Català de l’Esport 

Fonts de coneixement 

Pla de consum de llet i fruita 
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3.2. ANÀLISI DELS RESULTATS EDUCATIUS 

 

A continuació es mostren les dades dels indicadors de rendiment acadèmic a nivell 

d’avaluació interna i externa. Ens situem en un centre de tipologia C, i per tant, els resultats 

obtinguts i la comparativa es fa en funció dels centres de Catalunya amb la mateixa 

tipologia. S’han calculat amb les dades del curs 18-19, ja que el curs 19-20 ha estat 

incomplet. 

Curs 18-19  
% alumnes que 
promocionen 

% alumnes que superen el cicle 

Centre Catalunya 

Cicle Inicial  100 75% 89,6 

Cicle Mitjà  100 73,3% 86,7 

Cicle Superior  100 66.6% 84,9 

En els tres cicles de primària el percentatge d’alumnes que supera el cicle és inferior a la mitjana. 
L’avaluació interna és objectiva en relació al nivell d’aprenentatge i cal seguir treballant per ampliar 
el nombre d’alumnat que supera les instrumentals. 

 

Alumnes 

aprovats per 

àrees 

Curs 18-19 

Llengua 

catalana 

Llengua 

castellana 

Llengua 

estrangera 

(anglès)  

Matemàtiques 

Centre Cat. Centre Cat. Centre Cat. Centre Cat. 

Cicle Inicial 73,3 85,7 66,6 89,3 86,6 90 66,6 87,8 

Cicle Mitjà 66,6 85,7 100 89,6 66 85,9 91 83,9 

Cicle Superior 81 85 81 87,9 81 83 90 83,2 

A cicle inicial el nombre d’aprovats de llengua catalana, castellana i matemàtiques és més 
baixa, la llengua anglesa, segurament pel seu component únicament oral, s’aproxima a la 
mitjana. 
En el cas de cicle mitjà les matemàtiques i llengua castellana estan per sobre, en canvi la 
catalana i l’anglesa estan lluny de la mitjana, fet que requereix de reflexió en el procés 
d’avaluació de l’àmbit lingüístic. 
A cicle superior totes les àrees s’aproximen a la mitjana, inclús les matemàtiques estan per 
sobre. La majoria d’alumnat del grup de 6è havia realitzat tota l’escolaritat al centre i es veu en 
el nivell d’aprenentatge, tot i així en les proves externes no el van saber mostrar. 

 

Alumnes 

aprovats 

 per àrees 

 

Prova 6è CCBB Primària 

Llengua 

catalana 

Llengua 

castellana 
Anglès Matemàtiques 

Comp. 

Científica 

Centre Cat. Centre Cat. Centre Cat. Centre Cat. Centre Cat. 

Curs 16-17  40 74 20 74,3 60 70,7 60 75,6   

Curs 17-18 66,6 71,1 44,4 74,1 22,2 69 55,5 80,8 28,5 71,3 

Curs 18-19 60 87,2 50 85,2 10 84,6 90 87 50 84,3 

En la competència matemàtica en el darrer curs ens situem amb uns resultats superiors a la 
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mitjana de Catalunya, en canvi en la resta de competències estem en una franja molt inferior, tot 

i que es pot veure certa evolució cap a la millora en el curs 18-19. 

És important dir que el nombre baix d’alumnes que fan la prova fa que el pes individual de cada 

alumne modifiqui en gran mesura els resultats i es fa difícil que orienti l’evolució dels resultats 

de l’escola. Cada curs són molt variables tot i que l’àmbit lingüístic és el que ens surt cada any 

més baix. 
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3.3. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

 

Per tal d’apropar-nos a una visió global de la nostra realitat educativa i del projecte educatiu del centre, hem dut a terme un anàlisi DAFO. 

F
o

rt
a
le

s
e
s

 

PEC i aspectes metodològics: 
- Projecte d’escola  amb una línia clara i adequat a la 

realitat del centre. 
- Integració de les TIC i la robòtica de manera transversal al 

currículum. 
- Estratègies d’atenció a la diversitat planificades i 

acordades. 
- Metodologia compartida i ben definida en els documents 

de centre. 
- Projectes de centre integrats al PEC i realistes. 
- Formació de centre molt productiva. 

  
Equip docent: 

- Equip docent cohesionat, amb motivació i il·lusió per dur a 
terme els projectes. 

- Espais de reflexió docent per a la millora pedagògica. 
- Claustre amb un nivell de formació alt en l’àmbit 

competencial, digital..., amb possibilitat d’especialització 
en diferents aspectes curriculars. 

- Ràtios mestre/alumnes que permeten atendre diversitat. 
- Plantilla amb un percentatge alt de places amb perfils 

estructurals que ofereixen estabilitat i garanteixen el 
desenvolupament del PEC. 

 
Equipaments i espais: 

- Nombre d’espais suficients per tal de poder desdoblar 
grups i fer propostes de treball internivells. 

 

PEC i aspectes metodològics: 
- Participació amb èxit a projectes i subvencions per 

finançar projectes d’escola. 
 

Equip docent: 
- La complexitat del centre genera la necessitat de 

formació contínua, d’espais de reflexió, de fer propostes 
d’aprenentatge significatives... per adaptar-nos a la 
nostra realitat. 
 

Equipaments i espais: 
- L’entorn del centre està situat en un entorn natural 

privilegiat i ben dotat d'infraestructures municipals. 
 

Context educatiu: 
- Treball en xarxa i bona coordinació amb equips de treball 

de caire municipal: SBAS, biblioteca, 
 

- Col·laboració amb altres institucions educatives: 
Inspecció Educativa, Serveis Educatius, UdG, EB… 

 
- Participació activa al Pla Comunitari del barri 

 

O
p

o
rt

u
n

it
a

ts
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D
e
b

il
it

a
ts

  
PEC i aspectes metodològics: 

- Currículum de l’educació artística visual i plàstica per 
definir. 

 
Resultats i alumnat: 

- Resultats acadèmics que no arriben a la mitjana de 
centres de la mateixa tipologia. 

 
Equip docent: 

- Part de l’equip té un nivell inicial de formació en robòtica.  
- Mobilitat docent (al voltant d’un 20%) generada per canvis 

vitals que, condicionen la continuïtat d’alguns projectes. 
- Recursos docents per atendre l’alumnat nouvingut. 

 
Famílies i entorn: 

- Context social i econòmic complex, situacions de pobresa, 
altres prioritats... 

- Poques oportunitats de fer extensible o de complementar 
per part de l’alumnat el treball d’alguns dels projectes 
treballats a l’escola més enllà del centre. 

- Baixa implicació de les famílies al dia a dia a l’escola, la 
participació és del 55% però de caire passiu.   

- AFA en estat inicial. 
 

Equipaments i espais: 
- Manca de recursos actualitzats principalment en l’àmbit de 

les TAC. 
- Manca de dotació econòmica extraordinària per adequar i 

embellir els espais d’aprenentatge. 
 

PEC i aspectes metodològics: 
- La realitat socio-cultural i econòmica del barri i de les 

famílies és un aspecte que cal tenir en compte en totes 
les propostes d’escola. 
 

Equip docent: 
- Desestabilització de la plantilla per la modificació de 

grups.  
 

Resultats i alumnat: 
- Matrícula viva (mobilitat d’alumnat al voltant del 8%) que 

desestabilitza els grups i el procés d’aprenentatge. 
- Augment d’alumnat d’acollida en els darrers cursos. 

 
Famílies i entorn: 

- Barri a la perifèria de la ciutat de Girona, fet que ens 
manté en una realitat paral·lela, apartats de l’oferta 
cultural i tot el teixit associatiu de la ciutat, així com de la 
resta d’escoles. 

- Entorn de l’alumnat majoritàriament no catalanoparlant i 
amb poca experiència educativa. 

- Poca diversitat de procedència de l’alumnat, que potencia 
l’estigma d’escola gueto.  
 

Equipament i espais: 
- Escola amb mala xarxa de connexió a internet. 

 
Context educatiu: 

- Oferta d’activitats educatives fora de l’horari lectiu 
insuficient. 

A
m

e
n

a
c
e
s
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3.4. ESTRATÈGIES DE MILLORA 

 

De l’anàlisi de la situació global i els resultats educatius n’extraiem algunes conclusions que 

són les que orientaran les estratègies de millora.  

A nivell de millora dels resultats educatius: 

 Cal millorar els resultats educatius en l’àmbit lingüístic en totes les llengües. En llengua 

catalana i castellana cal seguir treballant la sistematització de l’escriptura, la comprensió 

lectora i orientar el treball de la llengua oral. Pel que fa a la llengua estrangera cal 

potenciar l’anglès a nivell de centre. 

 Seguir mantenint posant èmfasi en el procés de resolució de problemes i en estratègies 

de càlcul, a partir d’un treball més manipulatiu. 

 Donar més consistència i continuïtat al treball transversal de robòtica i l’ús de les TAC a 

l’aula. 

 Desenvolupar les noves metodologies globalitzades que s’han començat a aplicar el curs 

19-20: ambients i tallers; i revisar l’enfocament del treball per projectes.  

 Plantejar l’actualització del PAD i cercar noves estratègies per millorar el model d’escola 

inclusiva i per donar una resposta efectiva a les diferents NESE, sobretot a l’alumnat 

nouvingut.  

 Seguir avançant en l’avaluació competencial com un element clau del procés 

d’ensenyament-aprenentatge i reflexionar sobre l’avaluació a educació infantil a partir de 

les orientacions recents del Departament d’Educació.  

Quant a la millora de la cohesió social: 

 Consolidar els projectes de participació de l’alumnat i les famílies, cercant estratègies per 

aconseguir una col·laboració proactiva i una cultura d’escola democràtica.  

 Coordinar el treball en xarxa amb els agents educatius del territori en aquells aspectes 

sociofamiliars que afecten al desenvolupament afectiu, social i cognitiu de l’alumnat. 

 Aconseguir que els documents de centre relacionats amb la convivència arribin a tota la 

comunitat educativa i que les actuacions que s’hi concreten permetin millorar les relacions 

personals de totes les persones que formen part de l’escola. 
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4. ATENCIÓ EDUCATIVA EN EL MARC D’UN SISTEMA INCLUSIU 
 

4.1. CULTURA INCLUSIVA 

 

Un dels trets d’identitat del nostre PEC és l’ Educació per a la diversitat. La diversitat de 

procedència, cultura, llengua, nivell d’aprenentatge, interessos... present a les aules, s’atén 

amb la creació d’un marc d’aprenentatge ric i motivador, on l’alumnat participa activament i 

d’acord amb les seves possibilitats. Ens considerem una escola inclusiva, una escola que 

ofereix atenció educativa a tots els alumnes reconeixent la diversitat com un fet universal, 

personalitzant l’aprenentatge i potenciant la igualtat d’oportunitats. 

 

El context sociofamiliar del nostre alumnat, molt arrelat encara als estereotips de gènere, fa 

molt necessari un treball de la coeducació en profunditat en el marc del centre, reconeixent 

les potencialitats de tot l’alumnat independentment del seu sexe empoderant-los a creure i 

lluitar per la igualtat real d’oportunitats. 

 

La nostra proposta curricular a través de metodologies globalitzades com el treball per 

racons, els tallers internivells, el treball per projectes, plans de treball, ambients... estan 

ideades per a què tot l’alumnat pugui aprendre i participar, de manera que les pràctiques 

d’aula definides garanteixen aquesta cultura inclusiva.  

 

També treballem en xarxa amb altres agents educatius del territori per generar valors 

inclusius compartits que puguin reforçar-se més enllà del marc escolar.  

4.2. POLÍTIQUES INCLUSIVES 

 

El document de centre que concreta els valors inclusius en la pràctica és el Pla d’Atenció a 

la Diversitat. Aquest pla engloba les actuacions, estratègies organitzatives i mesures 

d’atenció a la diversitat, que caldrà complementar amb noves propostes que hem anat 

aplicant els darrers cursos. 

 

La Comissió d’Atenció a la Diversitat, CAD, és l’equip que pren les decisions respecte com 

s’apliquen les diferents mesures. La componen la Cap d’estudis, l’EAP i la mestra 

d’educació especial, i si s’escau algun docent en concret i la Directora. Es reuneixen 

mensualment per estudiar i donar resposta a les demandes de derivació i valorar els casos 

d’alumnat o famílies que preocupen a l’equip docent i s’estén l’acta de la reunió, que es fa 
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arribar a tot el claustre. Els casos socials s’aborden a través de les reunions setmanals de la 

Directora amb l’educador socials de l’SBAS de l’Ajuntament de Girona i si cal es coordinen 

amb la CAD. 

 

A més a més setmanalment, la cap d’estudis i a vegades la mestra d’educació especial es 

coordinen amb el psicopedagog de l’EAP per prioritzar les actuacions, organitzar el traspàs 

d’informació als docents o famílies, definir reunions de coordinació amb altres professionals, 

revisar els plans individualitzats... amb l’objectiu que les intervencions siguin eficaces. 

S’utilitza un full de derivació i un full de seguiment pactat, per tal de documentar de manera 

rigorosa tot el procés. 

4.3.  PRÀCTIQUES INCLUSIVES 

 

La nostra proposta metodològica intenta preveure el màxim de mesures i suports universals: 

 Una acció tutorial programada en el PAT que inclou a més a més tutories individuals 

mensuals. En aquest àmbit és essencial l’acompanyament emocional de molts 

alumnes que viuen en entorns familiars molt complexes i empobrits i alguns en la Llar 

d’Acollida Girona, que està ubicada a la nostra zona escolar. 

 Una organització flexible quant a agrupaments i horaris facilitant les franges de treball 

llargues, els grups internivells, grups reduïts... 

 Una avaluació formativa i formadora pactada amb l’equip docent amb propostes clares 

per compartir els criteris d’avaluació, per fomentar l’autovaluació i la coavaluació, per 

oferir instruments d’avaluació orientats a la millora... 

 Algunes pràctiques de personalització de l’aprenentatge generant entorns 

d’aprenentatge on l’infant tingui el poder de decisió i execució com les assemblees de 

delegats, els ambients de lliure circulació, o els tallers amb opció d’escollir el que més 

interessa. 

Quant a les mesures i suport addicionals cal destacar: 

 L’atenció de la mestra d’Educació Especial en els casos que es requereix, amb una 

programació i avaluació concreta i prioritzant sempre l’atenció dins el grup classe. A 

més a més assessora i acompanya als altres docents en la planificació de mesures de 

suport intensiu. 

 Tot i no disposar d’aula d’acollida pel nombre d’alumnat que compleix els requisits, 

rebem molt alumnat nouvingut que no té coneixement de la llengua catalana i que 

atenem organitzant suports lingüístics de mestres d’infantil o primària d’entre 2 i 4 
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hores setmanals. 

 Comptem amb una auxiliar d’educació especial 25h setmanals destinada a donar 

suport a diferents alumnes NESE que fa intervenció a l’aula i al pati i proporcionant 

eines de gestió, organització i suport en el seu procés d’aprenentatge. 

 Oferim el SEP (Suport Escolar Personalitzat) des de P5 a 6è dins l’aula prioritzant el 

suport de dos mestres a l’aula en el treball de matemàtiques i de llengua de 9 a 11h 

del matí. A més a més, a 1r i a 6è de primària els tutors realitzen dues sessions en 

horari no lectiu de 12:30 a 13h per donar suport a les habilitats matemàtiques i 

lingüístiques bàsiques: càlcul i resolució de problemes i escriptura i comprensió lectora 

a l’alumnat que es decideix a partir de les proves de nivell d’inici de curs i que es 

revisa cada final de trimestre. 

 Optem per l’organització de desdoblaments per reduir els grups que es queda el tutor 

quan es treballa l’escriptura i la cerca d’informació en els projectes, de manera que 

cada tutor es queda mig grup i l’especialista de música, educació física i anglès fa la 

sessió amb mig grup de cada curs del cicle.  

Pel que fa a mesures i suports intensius comptem amb una professional del CREDV un matí 

a la setmana per atendre un alumne amb discapacitat visual. Tenim al voltant d’un 10% 

d’alumnat amb un Pla individualitzat que és atès per tot l’equip docent amb l’assessorament 

de l’EAP i la mestra d’EE. 

5. OBJECTIUS, ACTUACIONS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 
 

A partir de les estratègies de millorar apuntades en les conclusions de la diagnosi i 

considerant també com es planteja i s’organitza l’atenció educativa es concreta la formulació  

dels objectius que seran l’eix vertebrador de la proposta educativa dels futurs quatre anys. 

Es presenten en format graella, on s’inclouen les estratègies, activitats i indicadors de 

progrés i de procés. A continuació és concreten les actuacions previstes pel 

desenvolupament i aplicació del projecte educatiu i els indicadors de l’avaluació de l’exercici 

de la direcció. 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1 Millorar els resultats educatius. Curs 20-24 

Descripció:  L’escola té com a objectiu garantir l’assoliment de les competències bàsiques a 

final d’etapa i per tant vetllar per a què cada alumne progressi i millori el seu resultat. 

D’aprenentatge. 

 

RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Equip directiu i equip docent 
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ESTRATÈGIES  

1.1. Millora de la competència comunicativa de l’alumnat en català, castellà i anglès. 

1.2. Millora de la competència matemàtica de les dimensions connexions i resolució de 

problemes. 

1.3. Millora de la competència digital de l’alumnat. 

1.4.  Desenvolupament de metodologies globalitzades que afavoreixin el treball competencial 

i la personalització de l’aprenentatge. 

ACTIVITATS Indicadors de 

 procés 

Indicadors de  

progrés 

1.1.1 Sistematització del 

treball de la dimensió de 

comunicació oral a 

educació infantil i 

educació primària en 

llengua catalana i 

castellana. 

 % d’acompliment de les 

actuacions proposades per a 

cada curs 

 % resultant de la mitjana 

d’alumnat que supera la 

dimensió oral a final de curs. 

 Obtenir un 82% dels 

resultats positius de la 

comunicació oral de 

llengua catalana a 

primària a les proves 

internes de centre.  

 Valor inicial: 79% 

 Valor final: 82% 

 Valor referencial: 

77,2% 

1.1.2 

 

 

Definició del treball 

transversal i globalitzat 

de la dimensió 

d’expressió escrita i de 

comprensió lectora. 

 % d’acompliment de les 

actuacions proposades per a 

cada curs.  

 % resultant de la mitjana 

d’alumnes que superen 

l’expressió escrita i la 

comprensió lectora en català 

i castellà de les CCBB.  

 Incrementar un 5% els 

resultats d’expressió 

escrita i de comprensió 

lectora de les proves de 

CCBB.  

 Valor inicial:EE-50%, 

CL-60% 

 Valor final: EE-55%, 

CL- 65% 

 Valor referencial: 

EE-55,9%, CL-

55,5% 

1.1.3 Disseny d’una proposta 

curricular global de la 

llengua anglesa a nivell 

d’escola.  

 % d’acompliment de les 

actuacions proposades 

  % resultant de la mitjana 

d’alumnes que superen les 

proves d’avaluació interna i 

les de CCBB d’anglès. 

 Augmentar un 30% 

l’alumnat que supera 

les proves de CCBB 

d’anglès. 

 Valor inicial: 10% 

 Valor final: 40% 

 Valor referencial: 

30,7% 
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1.2.1.  Establiment d’un 

enfocament manipulatiu 

de l’àmbit matemàtic.  

 % resultant de la mitjana 

d’alumnes que superen les 

CCBB de matemàtiques. 

 % d’acompliment de les 

actuacions a l’aula i 

formatives proposades. 

 Incrementar un 5% 

d’alumnat que supera el 

bloc de numeració i 

càlcul de la prova de 

CCBB de 

matemàtiques.  

 Valor inicial: 70% 

 Valor final:75% 

 Valor referencial: 

68,5% 

1.3.1. Sistematització de l’ús 

de la robòtica i les eines 

TAC a les aules.  

 % resultant de la mitjana 

d’alumnat que supera l’àmbit 

digital a final de cicle. 

 % d’acompliment de les 

actuacions previstes a cada 

curs.  

 Obtenir un 87% 

d’alumnat que supera la 

competència digital a 

final de sisè.  

 Valor inicial: 85% 

 Valor final: 87% 

 Valor referencial: 

83,4% 

1.4.1. Revisió de la 

metodologia de treball 

per projectes en el marc 

de l’àmbit de 

coneixement del medi.  

 % resultant de la mitjana 

d’alumnat que supera l’àmbit 

de coneixement del medi a 

cada curs. 

 % d’acompliment de les 

actuacions proposades. 

 Augmentar un 5% 

l’alumnat que supera la 

prova de CCBB de 

coneixement del medi. 

 Valor inicial:50% 

 Valor final: 55% 

 Valor referencial: 

39,3% 

 

   

1.4.2 Desenvolupament de 

l’aplicació i avaluació de 

les metodologies 

globalitzades: treball per 

ambients, tallers i 

capses d’aprenentatge. 

 % d’acompliment de les 

actuacions proposades. 

 Augmentar un 2% 

l’alumnat que supera la 

competència 

d’aprendre a aprendre 

a final de cicle.  

 Valor inicial: 72,1% 

 Valor final: 74,1% 

 Valor referencial: 

66,6% 

1.4.3 Impuls d’estratègies de 

formació diverses que 

promoguin la pràctica 

reflexiva i la innovació.  

 % d’acompliment de les 

actuacions proposades. 

 % de mestres participants a 

les activitats de formació 

 Arribar a un 80% de 

l’equip docent amb una 

formació adequada a la 

línia educativa del PEC. 

 Valor inicial: 75% 

 Valor final: 80% 

 Valor referencial: 

70% 
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1.4.4 Actualització del model 

d’atenció a la diversitat 

en el marc de l’escola 

inclusiva. 

 % d’acompliment de les 

actuacions proposades. 

 

 Incrementar un 3% 

l’índex d’alumnes que 

superen les àrees 

instrumentals a CI i CM 

i mantenir CS.  

 Valor inicial: 76% a 

CI, 83.3% a CM, 

87.2% a CS. 

 Valor final: 79% a CI, 

86.3% a CM, 87.2% 

a CS. 

 Valor referencial: 

66% a CI, 62,9% a 

CM, 76,5% a CS. 

 

ACTUACIONS PREVISTES PEL DESENVOLUPAMENT DEL PEC 20-21 21-22 22-23 23-24 

1.1.1.1 Actualitzar la línia de treball de consciència fonològica a 

educació infantil i cicle inicial. 

x x   

1.1.1.2 Dissenyar i aplicar activitats de llengua oral planificades a 

tots els cicles i des de diferents àrees.  

x x x x 

1.1.1.3 Definir rutines de l’àrea de llengua que enriqueixin 

l’expressió oral.  

 x x  

1.1.1.4 Promoure activitats col·lectives d’expressió oral. x x x x 

1.1.2.1 Aplicar activitats d’expressió escrita sistemàtiques a partir 

del document metodològic i el decàleg d’escriptura del 

centre.  

x x x x 

1.1.2.2 Dissenyar i aplicar instruments d’autoavaluació i 

coavaluació de l’escriptura. 

x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.3 Seqüenciar i aplicar el treball de comprensió lectora als 

diferents cursos a partir del Pla lector. 

 

x x 

 

 

 

 

 

 

x  

1.1.3.1 Dissenyar i aplicar activitats de llengua anglesa a nivell de 

centre. 

x x x x 

1.1.3.2 Revisar la metodologia de llengua anglesa a tots els nivells 

i aplicar les noves propostes. 

x x x x 

1.2.1.1 Impulsar la formació en matemàtica manipulativa de l’equip 

docent. 

x x x  
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1.2.1.2 Dissenyar i aplicar activitats de matemàtica manipulativa a 

tots els nivells com a línia de treball global de l’àrea. 

 x x x 

1.2.1.3 Planificar activitats sistemàtiques de càlcul i numeració i de 

resolució de problemes. 

 x x  

1.3.1.1 Dissenyar i aplicar activitats de robòtica en les diferents 

propostes metodològiques.  

x x x x 

1.3.1.2 Seqüenciar les habilitats del pensament computacional i els 

recursos de robòtica als diferents nivells, i el procediment 

d’avaluació. 

x x   

1.3.1.3 Revisar i aplicar les actuacions de l’ús de les TAC 

concretades al Pla TAC en les diferents àrees.   

 

x x x x 

1.4.1.1 Revisar els temes curriculars de l’àmbit de coneixement del 

medi que s’aborden en el treball per projectes. 
x    

1.4.1.2 Plantejar el desenvolupament de la competència 

informacional en el marc dels projectes. 
 x   

1.4.1.3 Proposar models nous de difusió, intercanvi i documentació 

del treball per projectes. 
  x  

1.4.1.4 Definir nous instruments i procediments d’avaluació del 

treball per projectes.  
x x   

1.4.2.1 Concretar l’organització i avaluació dels ambients a 

educació infantil. 
x x   

1.4.2.2 Dissenyar la programació i procés d’avaluació dels tallers 

internivells d’educació primària.  
x x x  

1.4.2.3 Dissenyar la programació i procés d’avaluació de les 

capses d’aprenentatge de 4t a 6è. 
 x x  

1.4.3.1 Definir estratègies de formació centrades en la pràctica 

reflexiva com el modelatge, l’observació entre iguals i la 

coordinació intercicles. 

x x x x 

1.4.3.2 Participar en xarxes de treball i/o equips de treball que 

enriqueixin el desenvolupament professional docent. 

x x x x 

1.4.3.3 Impulsar la formació del professorat en l’àmbit 

competencial, de metodologies globalitzades i de robòtica a 

nivell de centre. 

x x x x 

1.4.4.1 Renovar el Pla d’Atenció a al Diversitat x x   

1.4.4.2 Dissenyar i aplicar mesures que afavoreixin la 

personalització de l’aprenentatge.  

 x x x 
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1.4.4.3 Incorporar propostes d’avaluació inclusives en el 

plantejament d’avaluació competencial del PEC d’acord a 

les orientacions d’avaluació del Departament d’Educació. 

 x x  

 

INDICADORS PER A L’AVALUACIÓ DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIÓ 
 

A
V

A
LU

A
C

IÓ
  D

EL
 P

R
O

C
ÉS

 1
.1

 

Grau 
d’aplicació 

 

 Assoliment del nombre de sessions i/o actuacions previstes (90%) 

Font d’informació:  
 Graella amb el registre de sessions realitzades. 

Qualitat de 
l’execució 

 Grau de participació i satisfacció del professorat a les reunions i 
formacions: 90% 
 Document dels acords metodològics referents als àmbits de la 
competència comunicativa abordats. 

Font d’informació:  
 Enquesta amb les valoracions dels docents sobre l’adequació 
metodològica del treball de llengua. 

Grau 
d’impacte 

 Augment del percentatge d’alumnat que supera les proves de nivell 
intern a final de cicle. 
 Increment d’un 3% dels alumnes que milloren els resultats en 
llengües. 

Font d’informació:  
Resultats de la prova interna de llengua. 
Resultats de l’expressió escrita, de comprensió lectora i 
competència oral de les CCBB. 
Resultats globals de les proves de CCBB d’anglès. 

Recursos 

Humans: Equip directiu i equip docent. 

Pla lector i documents metodològics de llengua. 
Material didàctic de llengua  
Utilització de materials i eines TAC. 

 

A
V

A
LU

A
C

IÓ
  D

EL
 P

R
O

C
ÉS

 1
.2

 

Grau 
d’aplicació 

 

 Assoliment del nombre de sessions i/o actuacions previstes (90%) 

Font d’informació:  
 Graella amb el registre de sessions realitzades. 

Qualitat de 
l’execució 

 Grau de participació i satisfacció del professorat i l’alumnat: 90% 
 Acords dels criteris metodològics matemàtics de tota l’escola. 

Font d’informació:  
 Enquesta de satisfacció de l’alumnat en el nou plantejament de 
l’àrea de matemàtiques. 
 Acta de les sessions de treball docent de matemàtica manipulativa. 

Grau 
d’impacte 

 Augment del percentatge d’alumnat que supera les proves de nivell 
intern a final de cicle. 
 Increment d’un 20% de professorat format en matemàtica 
manipulativa. 

Font d’informació:  
Resultats de la prova interna de matemàtiques. 
 Registre de la formació individual docent. 

Recursos 
Humans: Equip directiu i equip docent. 

Material didàctic de matemàtiques 
Documents teòrics sobre matemàtica manipulativa. 
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Dotació econòmica per a la formació de matemàtiques 
competencials. 

 

A
V

A
LU

A
C

IÓ
  D

EL
 P

R
O

C
ÉS

 1
.3

 

Grau 
d’aplicació 

 

 Assoliment del nombre de sessions i/o actuacions previstes (90%) 

Font d’informació:  
 Graella amb el registre de sessions o activitats realitzades. 

Qualitat de 
l’execució 

 Disseny d’activitats de robòtica a totes les àrees i nivells. 
 Ús de les eines TAC acordades en les programacions dels diferents 
àmbits. 

Font d’informació:  
 Document metodològic amb la seqüència del treball de robòtica. 
 Enquestes de valoració dels alumnes i mestres sobre les eines 
TAC. 

Grau 
d’impacte 

 Increment d’un 3% l’alumnat que supera la competència digital a 
final de cicle.  
 Increment d’un 30% de professorat amb un domini mitjà de robòtica 
educativa. 

Font d’informació:  
Resultats d’avaluació de final de curs. 
 Registre de la formació individual docent. 

Recursos 

Humans: Equip directiu i equip docent. 

Recursos i eines TAC actualitzades 
Orientacions del Pla TAC 
Dotació econòmica per actualitzar l’equipament digital. 

 

 

A
V

A
LU

A
C

IÓ
  D

EL
 P

R
O

C
ÉS

 1
.4

 

Grau 
d’aplicació 

 

 Assoliment del nombre de sessions i/o actuacions previstes (90%) 

Font d’informació:  
 Graella amb el registre de sessions o activitats realitzades. 

Qualitat de 
l’execució 

 Acords metodològics del treball per projectes. 
 Recull d’instruments i activitats d’avaluació d’ambients, tallers i 
capses d’aprenentatge.  
 Participació a les activitats de formació de centre. 
 Ús del nou Pla d’Atenció a la Diversitat com a eina per a la 
planificació de pràctiques inclusives. 

Font d’informació:  
 Document metodològic del treball per projectes. 
 Instruments i activitats d’avaluació realitzades. 
 Grup de debat amb l’equip docent en claustres pedagògics. 
 Enquesta de satisfacció de les formacions.  

Grau 
d’impacte 

 Increment d’un 2% l’alumnat que supera el nivell del cicle.    

Font d’informació:  
Resultats d’avaluació de final de curs. 

Recursos 

Humans: Equip directiu i equip docent. 

Projectes metodològics del centre. 
Orientacions del decret d’inclusió.  
Documents oficials sobre currículum i avaluació. 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 2 Millorar la cohesió social Curs 20-24 

Descripció:  L’escola té com a objectiu vetllar per la cohesió social de la comunitat educativa i 

garantir la integració del nostre alumnat a la societat catalana. 

 RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Equip directiu i equip docent 

ESTRATÈGIES  

2.1. Millora de la participació activa de diferents agents de la comunitat educativa als 

projectes de l’escola. 

2.2. Millora de la convivència i les relacions personals al centre. 

ACTIVITATS Indicadors de procés Indicadors de progrés 

2.1.1 Establiment de 

mecanismes de 

participació 

democràtica de 

l’alumnat a nivell 

d’aula i d’escola. 

 % d’acompliment de les 

actuacions proposades per 

a cada curs 

 

 Augmentar el nombre 

d’activitats de 

participació de 

l’alumnat. 

 Valor inicial: 3 

activitats 

 Valor final: 5 

activitats 

2.1.2 Impulsar activitats i 

projectes que activin 

la participació i 

col·laboració de les 

famílies a l’escola.  

 % d’acompliment de les 

actuacions previstes. 

 Augmentar un 3% les 

famílies que 

col·laboren activament 

en les activitats i 

projectes.  

  Valor inicial: 53,8% 

  Valor final: 56,8% 

 Valor referencial: 

53,2% 

2.1.3 Promoure la igualtat 

d’oportunitats amb 

projectes que 

enriqueixin les 

experiències 

educatives de 

l’alumnat i famílies. 

 % d’acompliment de les 

actuacions previstes. 

 Augmentar un 3% 

l’alumnat que participa 

en projectes educatius 

fora de l’horari lectiu.  

  Valor inicial: 61,2% 

 Valor final: 64,2 

 Valor referencial: 

44,7% 
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2.2.1  Mantenir la cohesió 

de l’equip docent a 

nivell professional i 

personal. 

 % d’acompliment de les 

actuacions previstes. 

 % de mobilitat del 

professorat 

 Obtenir un 80% de 

docents que participin 

en el desenvolupament 

del PEC.  

  Valor inicial: 75% 

  Valor final: 80% 

 Valor referencial: 

72,4% 

2.2.2 Desenvolupar les 

accions prioritàries 

del Pla de 

Convivència de 

centre. 

 % d’acompliment de les 

actuacions previstes. 

 Disminuir un 2% el 

nombre de conflictes 

greus. 

  Valor inicial: 11,4% 

  Valor final: 9,4% 

 

ACTUACIONS PREVISTES PEL DESENVOLUPAMENT DEL PEC 20-21 21-22 22-23 23-24 

2.1.1.1 Sistematitzar el rol dels delegats com a representants 

d’una escola democràtica. 

x x x  

2.1.1.2 Consolidar les assemblees com un recurs de participació 

actiu. 

x x   

2.1.1.3 Definir actuacions de participació vinculades a projectes 

i/o entitats de l’entorn proper. 

 x x  

2.1.2.1 Dissenyar i aplicar el projecte de Fonts d’Identitat com a 

continuació al de Fonts de Coneixement. 

 x x x 

2.1.2.2 Idear i implementar noves estratègies per incentivar la 

participació activa de les famílies al dia a dia de l’escola, 

en coordinació amb l’educador social. 

x x x  

2.1.3.1 Col·laborar activament en les accions educatives del Pla 

comunitari i del Pla Educatiu d’Entorn de Pont Major.  

x x x x 

2.1.3.2 Orientar les famílies i l’alumnat en la realització 

d’activitats educatives de l’entorn. 

 

 x x x 

2.2.1.1 Dinamitzar els espais de treball i reflexió del claustre.  x x x x 

2.2.1.2 Impulsar activitats de cohesió de grup en un pla informal.  x x x x 
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2.2.2.1 Aplicar el protocol de mediació del centre, centrant el 

protagonisme en l’alumnat mediador. 

x x x x 

2.2.2.2 Programar el treball de valors com a complement de les 

actuacions del pla d’acció tutorial. 

x x   

2.2.2.3 Impulsar el pla d’acollida de l’alumnat i famílies.  x x x  

 

INDICADORS PER A L’AVALUACIÓ DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIÓ  

 

A
V

A
LU

A
C

IÓ
  D

EL
 P

R
O

C
ÉS

 2
.1

 

Grau 
d’aplicació 

 

 Assoliment del nombre de sessions i/o actuacions previstes (90%) 

Font d’informació:  
 Graella amb el registre d’activitats realitzades. 

Qualitat de 
l’execució 

 Grau de participació i satisfacció de l’alumnat i les famílies (75%) 
 Recull de les activitats de participació de les famílies. 
 Actes de les assemblees d’escola i de les reunions de delegats. 
 Grau de satisfacció del professorat sobre els projectes vinculats a 
l’entorn. 

Font d’informació:  
 Enquesta oral de satisfacció en relació a les activitats de 
participació. 
 Memòria dels projectes.  

Grau 
d’impacte 

 Increment d’un 2% d’alumnat que assoleix notablement l’àmbit 
d’educació en valors a final de cicle. 
Increment del nombre de famílies que participen en projectes i 
experiències educatives de l’entorn. 

Font d’informació:  
Resultats de l’avaluació de final de curs. 
Entrevistes amb famílies 

Recursos 
Humans: Equip directiu,  equip docent i educador social. 

NOFC 
Material TAC i didàctic per a la realització dels projectes 

 

 

A
V

A
LU

A
C

IÓ
  D

EL
 P

R
O

C
ÉS

 

2
.2

 

Grau 
d’aplicació 

 

 Assoliment del nombre de sessions i/o actuacions previstes (90%) 

Font d’informació:  
 Graella amb el registre d’activitats realitzades. 

Qualitat de 
l’execució 

 Enquesta de satisfacció personal de l’equip docent 
Actes de les sessions de mediació  
 Programació de les activitats d’acció tutorial i de valors realitzades. 

Font d’informació:  
 Enquesta de l’equip docent en relació al sentiment de pertinença a 
l’equip i al projecte de centre. 
 Graella de conflictes resolts amb la mediació.  
 Programacions de valors 
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Grau 
d’impacte 

 Disminució de la mobilitat del professorat. 
 Disminució del nivell de conflictivitat al centre. 

Font d’informació:  
 Indicadors de centre 
 Registre d’incidències greus 

Recursos 
Humans: Equip directiu i equip docent. 

Pla de Convivència, NOFC i Pla d’acollida de centre 
Material didàctic de valors i d’acollida 

 

6. CONCRECIONS ORGANITZATIVES 
 

L’organització s’emmarca en la sinèrgia col·lectiva dels diferents agents de la comunitat 

educativa tal com es pot visualitzar en l’organigrama de l’escola.  

 

Creiem en un model d’organització flexible que permeti adaptar-se als objectius de cada 

PGA i que aporti eficàcia i eficiència a la gestió del centre. El treball en equip planificat és 

clau per a l’assoliment de les estratègies de millora, per això es treballarà amb els següents 

equips:  

EQUIP DESCRIPCIÓ LIDERATGE 
I PARTICIPANTS 

FUNCIONS 

Equip Directiu   Es reuneix 
setmanalment 
1:30h. 

 Directora. Cap 
d’estudis i 
secretària. 

 Vetllar pels temes 
organitzatius del centre. 
Revisar i elaborar propostes 
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pedagògiques del centre. 
 Revisar i actualitzar els 
documents del centre. 
Revisar l’estat de comptes de 
l’escola. 
Avaluar les actuacions que es 
duen a terme. 

Cicle: Infantil, 
Mitjans (1r-3r) i 
Grans (4t-6è) 

  Es reuneix 
els dilluns 
setmanalment. 

 Coordinador de 
cicle i els 
membres 
representants de 
cada cicle.  

 Coordinar les sortides i 
activitats del cicle. 
 Realitzar les programacions de 
les àrees. 
 Organitzar festes d’escola. 
 Vetllar pel progrés 
d’aprenentatge de l’alumnat. 

Comissió 
d’atenció  
a la diversitat 

 Es reuneix 
mensualment 
els dimecres. 

 Cap d’estudis, 

EAP, mestra 
d’educació 
especial. 

 Supervisar i orientar les 
mesures dels casos NESE. 
 Prioritzar les derivacions. 
 Revisar els PI i seguiment 
d’aquests. 

Comissió de 
tecnologies de 
l’aprenentatge i 
coneixement 

 Es reuneix 3 
cops al mes. 

 Coordinadora 
TAC i mestres 
representants de 
cada cicle. 

 Programar activitats TAC. 
Seguiment del pla TAC. 
 Actualitzar la web i xarxes 
socials del centre. 
 

Coordinació de 
primària i 
infantil 

 Es reuneix 
mensualment 
per abordar 
temes 
pedagògics.  

 Cap d’estudis i 
coordinadora 
d’infantil i 
coordinadora de 
primària. 

 Organitzar activitats d’escola. 
 Elaborar documents 
pedagògics 
 Vetllar per l’ús i estat del 
material didàctic. 
 Coordinar projectes 
pedagògics 

Coordinació de 
biblioteca 

 Es reuneix 
setmanalment 
en horari lectiu. 
Coordinació 
trimestral amb 
l’equip directiu. 

 Dinamitzadora 
de la biblioteca. 

Dinamitzar activitats de lectura i 
d’ús de la biblioteca escolar. 
 Organitzar el préstec a les 
aules. 
 Vetllar per l’ordre i estat del 
fons documental. 

Coordinació LIC  Es reuneix 
setmanalment 
en horari lectiu. 
Coordinació 
trimestral amb 
l’equip directiu. 

 Coordinador 
LIC i Directora 

 Promoure actuacions de 
participació i cohesió de l’alumnat 
i famílies. 
 Donar suport al procés 
d’acollida de l’alumnat nouvingut. 

Comissió de 
riscos laborals. 

 Coordinació 
trimestral amb 
l’equip directiu. 

 Coordinador de 
riscos laborals i 
Directora. 

 Vetllar pels temes de seguretat 
del professorat. 
 Emetre les possibles 
incidències i informar d’accidents 
laborals. 
 Organitzar i gestionar el 
simulacre d’emergència. 

Equips de 
treball: llengua, 
convivència, 
matemàtiques... 

 Es reuneix 3 
cops al mes els 
dijous. 

 Docents de 
cada cicle. Cada 
curs es 
configuren equips 

 Planificar, aplicar i revisar les 
actuacions de la PGA del seu 
àmbit 
 Donar a conèixer la tasca de 
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diversos d’acord 
a les línies de 
treball. 

la comissió a la comunitat 
educativa. 

Equip FIC  Es reuneix a 
inici de curs i 
durant la 
formació. 

 Un membre de 
l’equip directiu i 
dos docents 
experts en el 
tema. 

 Organitzar la formació sobre 
aspectes metodològics i 
pedagògics de centre. 
 Elaborar el document amb els 
acords metodològics. 

Claustre   Es reuneix 
mensualment 
els dimarts. 

Equip directiu i 
equip docent. 

 Aplicar les actuacions generals 
previstes en el pla de curs.  
 Revisar els projectes o plans 
de centre. 
 Planificar i organitzar les 
activitats generals d’escola. 

Coordinació 
AFA- ESCOLA 

 Es reuneix 
mensualment 
els dimecres. 

Directora i 
presidenta de 
l’AFA. 

 Organitzar activitats família-
escola. 
 Ser el canal de comunicació 
família-escola. 

 

7. ELEMENTS DE LIDERATGE DISTRIBUÏT I PARTICIPACIÓ 
 

Entenem que el lideratge comporta anar més enllà de la gestió de les realitats presents i de 

les intencions per transformar-les en funció d’aquestes fites, aconseguint el compromís amb 

les expectatives i apoderant els membres de l’escola. I és així com els darrers quatre anys 

hem aconseguit avançar cap a un nou model d’escola amb el suport i les aportacions de tota 

la comunitat educativa.  

 

El lideratge que ens proposem exercir és un lideratge compartit que vagi més enllà de les 

individualitats i impulsi l’autonomia de gestió i acció i un lideratge distributiu que sorgeixi de 

processos col·laboratius i horitzontals, on cada persona o equip es responsabilitzi de la 

planificació, desenvolupament i avaluació d’actuacions o projectes que siguin propers, a ser 

possible, a les seves inquietuds i interessos.  La distribució de responsabilitats i tasques es 

concreta en les activitats i estratègies dels objectius proposats i al model organitzatiu 

presentat. 

 

Aquest estil de lideratge té en compte la vessant personal i professional dels diferents 

membres de la comunitat educativa i posa èmfasi en la construcció de confiança i respecte 

en base a valors com l’empatia i la comunicació assertiva, amb la intenció de fer-los sentir 

part del projecte, activar la participació i motivar-los en la consecució de les finalitats. 
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Com a equip directiu ens comprometem a proporcionar models de bones pràctiques i valors 

professionals de l’organització, a guiar la consecució de la visió d’escola, a vetllar pel 

funcionament de les estructures de participació i a dotar l’equip i el centre dels recursos 

necessaris per a l’assoliment de les fites col·lectives. 

8. MECANISMES DE RETIMENT DE COMPTES 
 

Considerant l’avaluació com un procés sistemàtic de recollida d’informació que implica un 

judici de valor i que s’orienta cap a la presa de decisions per a la millora de la pràctica 

educativa, entenem  aquest procés s’ha de realitzar de manera objectiva i participativa amb 

la intenció de regular el procés d’aplicació del projecte i alhora valorar-ne els resultats. Tot i 

així la directora serà la  responsable de transmetre les comunicacions, resultats i propostes 

als destinataris. 

 

Els objectius definits en aquest projecte es concretaran en les actuacions i indicadors de 

progrés dels Plans Anuals dels propers 4 cursos. Seguint els criteris de retiment de comptes 

del Departament d’Ensenyament, s’avaluaran en tres fases:   

8.1.   L’AVALUACIÓ FORMATIVA  

 

Què 

avaluarem? 

- La millora dels resultats dels alumnes, de l’organització i del 
funcionament del centre. 

- L’exercici de la direcció de l’equip directiu. 

Com ho 

avaluarem? 

- Analitzant el grau de compliment dels indicadors de progrés del PdD. 

- Amb els resultats de les CCBB 

- Analitzant les dades del sistema d’indicadors de l’avaluació externa 
de la inspecció. 

- Enquestes de satisfacció de tota la comunitat educativa. 

Quan 

avaluarem? 
A final de cada curs durant els anys de Projecte de Direcció. 

Qui farà 

l’avaluació? 
El claustre, famílies i l’equip directiu (autoavaluació) 

En quin 

document? 
A la Memòria Anual 
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On introduirem 

propostes de 

millora? 

A la PGA del curs següent 

 

8.2. AUTOAVALUACIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU 

 

Què avaluarem? 
-L’acompliment i satisfacció de la comunitat educativa per 
l’aplicació del PdC i l’exercici de la direcció. 

Com ho avaluarem? 

-Amb processos d’autoreflexió en el claustre 

-Amb les enquestes de mestres i famílies. 

-Amb apreciacions orals d’agents educatius externs. 

Quan avaluarem? En finalitzar el 2n any del projecte 

Qui farà l’avaluació? 
Equip directiu, professorat, famílies, agents educatius de la 
comunitat educativa i administració educativa. 

 

8.3. L’AVALUACIÓ FINAL 

 

Què avaluarem? 
-Com ha incidit el projecte de direcció en la millora dels 
resultats acadèmics i de la cohesió social. 

Com ho avaluarem? 

-Amb els indicadors de progrés del projecte de direcció. 

-Amb els resultats de les proves de les CCBB. 

-Amb les enquestes de mestres, famílies i alumnes. 

Quan avaluarem? A l’últim any del projecte de direcció. 

Qui farà l’avaluació? Claustre, famílies i equip directiu. 

En quin document? A la Memòria Anual 

On introduirem 

propostes de millora? 
En el següent projecte de direcció 

 

8.4. MECANISMES DE RETIMENT DE COMPTES ALS ÒRGANS 

 

QUI QUÈ QUAN 
Alumnat i famílies Avaluació trimestral de 1r a 6è Desembre, març i juny 

Avaluació semestral de P3, P4 i P5 Febrer i juny. 
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Proves de CCBB de 6è Maig 

Entrevistes amb les famílies de P3 
a 6è 

Durant tot el curs 

Enquestes de satisfacció als 
alumnes 

Final de curs 

Entrevistes de satisfacció a les 
famílies  

Final de curs 

Claustre i cicles 

Programació General Anual Octubre 

Memòria Anual Juny 

Indicadors de centre: 
context/resultats i recursos. 

Octubre 

Indicadors interns (grau 
d’aplicació, qualitat de l’execució i 
grau d’impacte) 

Final de crus. 

Enquestes de satisfacció 
professorat 

Final de curs 

Consell Escolar PGA Octubre 

Memòria Anual Juny  

Equip Directiu 
Avaluació i autoavaluació Final de curs 

Inspecció  
Visites al centre Durant tot el curs 

Inspecció, Claustre 

Consell Escolar 
Projecte de Direcció i Memòria del 
Projecte de Direcció. 

Inici del mandat i final 

 

9. MARC LEGAL 
 

El projecte està emmarcat dins del marc normatiu següent: 

 

 Ordre Edu/484/2009, de 2 de novembre del procediment i els documents i requisits 

formals del procés d’avaluació del segon cicle d’educació infantil. 

 Decret 181/2008, de 9 de setembre pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

del segon cicle d’educació infantil. 

 LEC 12/2009, del 10 de juliol. Llei d’Educació de Catalunya 

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

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

directiu professional docent  

 Decret 119/2015, del 23 de juny d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. 

 Ordre Ens/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i 

documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació primària.Decret 
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150/2017,de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema 

inclusiu. 

 http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-

basiques/primaria/ 

10.  CONCLUSIONS 
 

Aquesta és la nova proposta de Projecte de Direcció per l’escola Carme Auguet pels propers 

quatre anys. És un projecte que parteix de la realitat del centre i de l’aportació dels diferents 

membres de la comunitat educativa, que han participat en la diagnosi i en la concreció de les 

línies generals de treball. 

Aquest Projecte de Direcció és un document bàsic de gestió del centre i un instrument de la 

seva autonomia, ha estat dissenyat de manera coherent a partir del propi Projecte Educatiu. 

És un document obert i singular que intenta ser formal, coherent, útil, realista i flexible per tal 

de donar resposta a demandes i necessitats de qualsevol membre de la comunitat 

educativa. 

Assumeixo amb il·lusió el lideratge del centre com a guia d’un equip de persones que 

treballen de manera col·laborativa i democràtica per fer realitat aquells reptes que s’han 

assumit col·lectivament. Tanmateix és un projecte que intenta reflectir també les funcions 

directives de representativitat, lideratge pedagògic, relacions amb la comunitat, organització i 

funcionament, gestió i cap de personal que desenvoluparé els propers quatre cursos. 
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