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1. A TALL D’INTRODUCCIÓ 

1.1  MOTIVACIÓ PER LA PRESENTACIÓ DEL PdD 

A vegades la vida, sàvia com és, et truca a la porta i et regala oportunitats amb experiències 

compartides, plenes de sentit i profunditat. 

A finals del curs passat, va sorgir la possibilitat d’assumir la direcció de l’escola Montsant. La il·lusió i les 

ganes de poder encarrilar un projecte així, em van acompanyar fins el dia  que es va confirmar. Tot i 

viure a la comarca del Priorat, mai he treballat en l’entorn rural, d’ençà que estic en el món de 

l’educació, sempre he exercit en escoles més grans,  Montbrió i Reus. M’havien parlat molt bé de la ZER 

Montsant-Serra de Prades i de l’escola, i tota la bona feina que s’estava duen a terme. Fent un gest de 

reflexió i maduració personal, vaig decidir que potser era moment de deixar enrere tot el que havia 

après i aportat en la meva última escola com a mestra i com a membre d’equip directiu, i perseguir el 

meu somni.  

Aquest és un repte personal i professional doncs l’escola rural, tal i com he dit abans, per mi és un àmbit 

nou. En aquestes alçades de la vida, i pel meu bagatge personal i formació constant, sento que hi puc 

aprendre molt i oferir una bona aportació a l’escola.  

Des  de l’1 de juliol del 2016 estic exercint com a directora en funcions de l’Escola Montsant 

d’Ulldemolins, la qual pertany a la ZER Montsant-Serra de Prades, juntament amb les escoles Doctor 

Piñol i Aguadé de Cornudella, Escola Serra de Prades de Prades i Escola Garbí de Poboleda. 

En l’actualitat, l’escola es troba en un moment de traspàs. Hem començat aquest curs 2016-2017 amb la 

renovació del 100% de la plantilla (tutories i direcció), després de 36 anys de recorregut amb la mateixa 

persona de referència davant la direcció de l’escola i mestra d’una de les dues tutories, recorregut que 

ha estat acompanyat d’una consolidació, adquisició progressiva de bons resultats acadèmics, bagatge, 

experiència en dur a terme el treball manipulatiu, en alguns aspecte d’algunes de les àrees principals. 

Han estat uns primers mesos molt intensos. El fet de quedar-me sola a l’escola de cop i volta al 

setembre, amb la meva companya que també és nova, liderant el dia a dia, havent rebut part de la 

informació d’una forma ràpida al llarg del mes de juliol, mentre anava coneixent, algunes de les famílies, 

les personalitats destacades del poble ( Alcaldessa, mossèn, farmacèutic, metgessa, comerciants del 

poble),  l’espai de l’escola, els racons i raconets d’aquest edifici tant antic i amb tant d’encant, ha acabat 

compensant amb fruits que poc a poc van sorgint. El primer, la consolidació del servei de menjador de 

l’escola, servei necessari i desitjat des de feia un temps.  Aquest projecte, el vam iniciar a l’estiu, i gràcies 

al treball realitzat amb les famílies, a l’octubre de 2016 ja era una realitat. 

Quan es confia en el que s’està fent, i es camina amb cautela, sense precipitar-se, observant i comptant 

amb l’opinió, tant de les famílies, com dels propis alumnes, com de la resta de companys del claustre i 

tenint present tot el que va succeint al teu entorn, el resultat és reconfortant. 

Reconeixent i agraint tota la feina ben feta fins aleshores,  la dedicació, implicació i la confiança de la 

comunitat educativa, presento aquest projecte amb tota la força, alegria, compromís, vitalitat i humilitat 

que em caracteritza. Crec fermament que les oportunitats apareixen per créixer, aprendre i avançar, i 

sens dubte, encaro aquests quatre anys amb ganes d’encarrilar les noves il·lusions que es presenten a 

nivell de ZER i amb les que m’hi sento tant identificada. No m’imagino l’educació de cap altre forma que 

no sigui partint del respecte cap a les famílies, donant el lloc que els hi toca en l’educació dels seus fills, 

treballant amb elles amb el que hi ha disponible i fent que es sentin individualment reconegudes i 

valorades, partint també del respecte cap als nens i nenes, potenciant les seves possibilitats, i animant-

los a que persegueixin els seus somnis, a que siguin curiosos, que provin la diversitat a l’hora d’adquirir 

aprenentatges, que s’esforcin, que es sentin valorats i reconeguts i trobin el seu lloc dins la classe i 
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l’escola, del respecte cap als mestres del claustre, permetent que cadascú brilli amb els seus potencials, i 

avançant plegats cap al nou model d’educació que cerquem lligat amb el moviment d’escola nova 21, el 

projecte “Mens Sana In Corpore Sano”, mantenint tot el que ja està establert i funciona molt bé i  amb la 

responsabilitat, i el treball profund que ha d’acompanyar la nostra feina. 

És una proposta pensada i planificada a partir de l’anàlisi actual de l’escola, després d’haver escoltat la 

veu de les famílies, els nens i nenes a les assemblees conjuntes i a l’Ajuntament del nostre poble amb 

qui estem estretament lligats. 

Parteix també del compromís dels i les mestres del claustre i del compromís de tota la comunitat en 

l’educació dels nostres alumnes com a un dels pilars fonamentals. La signatura del compromís educatiu 

del centre serà doncs un element que simbolitzarà aquesta premissa que ens ha d’acompanyar en totes 

les nostres accions, previstes i contemplades al PEZ. 

1.2. JUSTIFICACIÓ DEL PdD 

Aquest Projecte de Direcció vol ser una proposta sòlida per definir les actuacions durant el període 

2017-21, vetllant en tot moment per aconseguir els objectius prioritaris del sistema educatiu català que 

són, l’èxit escolar i l’excel·lència educativa, procurant potenciar al màxim les capacitats de tots els 

alumnes tal i com es recull en el marc educatiu vigent, assegurant així el principi d’equitat i garantia, 

alhora, de la cohesió social, i treballant a la vegada pel principi d’escola inclusiva.  

S’hi recullen doncs, els aspectes més significatius a partir dels quals es treballarà tenint sempre com a 

referència l’essència, els principis, objectius i acords de la nostra ZER contemplats en el PEZ, portant-los 

a la nostra realitat, adaptant-los i ampliant-los a les possibilitats que permeten les característiques i el 

dia a dia de la nostra escola, per tal que continuï la línia ja traçada amb anterioritat. 

A la vegada vol ser un projecte que compti amb la complicitat, la cohesió i la participació protagonista 

de tots els membres de la comunitat educativa, doncs és cap a ells a qui s’adreça, amb el convenciment 

que sigui un projecte viu i engrescador, que obri nous horitzons, i que esdevingui un instrument al servei 

de les persones, i a on es busqui el compromís amb la millora contínua i el desenvolupament integral de 

tots i cadascun dels nostres alumnes i les seves famílies, oferint un espai d’acompanyament i respecte 

pels processos de vida, i pels aprenentatges que s’hi aniran succeint. 

Tenint en compte els objectius plantejats per aquests quatre anys, degudament desenvolupats, que es 

presentaran en el punt 3.1.,  voldria destacar que, per davant de tot, volem ser una escola: 

.  Acollidora, on la diversitat sigui un repte enriquidor i no un obstacle. 

. Amb una mirada inclusiva vers tots i cadascun dels alumnes. 

. Que porti als nostres infants a assolir unes capacitats i competències emocionals que propiciïn el 
seu benestar i on els i les nostres alumnes siguin feliços aprenent. 
. Motivadora, que desperti l’interès per aprendre a aprendre, aprendre a conèixer, a fer, a conviure i a 
ser. 
. Activa, que provoqui una actitud davant el món que afavoreixi fer-se preguntes, formular-se hipòtesis i 
buscar respostes. 
. Que potenciï els valors de solidaritat, esforç, responsabilitat, respecte i il·lusió. 
. Reconeguda al nostre entorn per les activitats que la caracteritzaran. 
. Cohesionadora, on el nostre creixement sigui fruit de la participació de tota la comunitat educativa, i a 
on tots i cadascun dels membres de la mateixa comunitat sentint que tenen el seu lloc, es sentin mirats i 
valorats i respectats, tal i com ens parla la pedagogia sistèmica. 
. Facilitadora, on els sistemes de gestió ajudin a millorar la tasca docent, l’administrativa i facilitin la 
relació família-escola. 
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1.3.MARC NORMATIU 

Aquest projecte ha estat elaborat en base a la normativa vigent: 

.Resolució ens/2788/2016, de 30 de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el 

director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament. 

. Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC) 

. LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa) 

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

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

professional docent 

. DECRET 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció 

dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent 

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

de l’Educació Infantil 

. Decret 119/2015, de 23 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’Educació 

Primària 

. Ordre ENS/273/2015, de 25 d’agost, per la qual s’estableix el Pla experimental del primer cicle 

d’educació infantil en escoles rurals 

. Resolució de 23 de juny de 2016, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió 

dels centres per al curs 2016-2017 

. Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i 

requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

2. DIAGNOSI ACTUAL DEL CENTRE I EL SEU ENTORN  
2.1. SITUACIÓ ACTUAL 

L’escola Montsant es troba ubicada a l’Avinguda Verge de Montserrat nº2 d’Ulldemolins.  

És una escola que reuneix les condicions i l’essència més profunda que defineix l’escola rural.  

La nostra, és una escola petita, de poble i pública, essent l’única a la localitat d’ulldemolins. 

Forma part de la ZER Montsant-Serra de Prades, juntament amb les escoles de Poboleda, Prades i 

Cornudella.                                                                                                                     

 

RECURSOS MATERIALS   

                                              

                                                                  Ulldemolins és un municipi de la comarca del Priorat, situat en un  

                                                                 congost de la vall del riu Montsant, entre els vessants meridionals 

                                                                 de la serra la Llena i els septentrionals del massís del Montsant.  

                                                                 La nostra escola està doncs envoltada de natura  i és molt propera al    

                                                                 camp, i a  indrets idonis per gaudir i descobrir,  i a on natura i  

                                                                 aprenentatge poden caminar de la mà. 

Aquest fet facilita molt les sortides a l’entorn proper, tot el treball de descoberta de l’entorn, i permet 

pràctiques vivencials, experimentals i significatives des de qualsevol àmbit ( matemàtic, lingüístic, etc) a 

l’exterior. 

A nivell de poble compten amb diferents espais municipals que l’Ajuntament ens ofereix per poder 

ampliar i compaginar amb els espais de l’escola podent així aconseguir un aprenentatge més ric en el 

nostre dia a dia: pistes de tenis, local social, etc. 

L ’escola és un edifici antic, amb molt d’encant i amb els avantatges i inconvenients propis d’aquest tipus 

de construcció.  

L’edifici és d’una única planta i es pot accedir per dos portes d’entrada de vidre que es troben a la 

façana principal de l’escola, una al costat de l’altre. 

Per una porta s’accedeix a l’espai de primària, trobant en primer lloc l’aula que actualment destinem als 

cursos més grans ( de 2n a 6è de Primària), seguidament trobem una aula que té diferents utilitats: és 

on està ubicada la pissarra digital que fem servir en molts moments al llarg de la setmana, aula 

d’informàtica i biblioteca. Al costat hi ha un petit quartet destinat a petit magatzem de material de 

neteja i altres.  

Per la segona porta, s’accedeix a l’espai d’educació infantil. El primer que trobem és l’aula que 

actualment destinem a educació infantil i 1r de primària, seguidament trobem una aula gran que té 

diferents utilitats: és l’espai on fem la psicomotricitat dels petits i educació física dels grans quan el 

temps impedeix anar fóra, també la destinem al treball pels petits per racons i ambients i a alguna de les 

activitats que duem a terme amb tots els nens de l’escola, be sigui en gran grup o en grups multinivells. 

Al final d’aquest passadís, trobem la zona de lavabos de tota l’escola. 

A la part exterior de l’escola i vorejant a la mateixa, podem anar trobant diferents espais que conformen 

el pati i que són un plus per l’educació del dia a dia dels nens i nenes: Pista, zona de sorral, zona 

destinada a plantes, i futur hort, diferents casetes on es guarden els materials d’educació física, el 

material de jardineria i altres.  

 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Mass%C3%ADs_del_Montsant
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EQUIP HUMÀ  

L’equip humà del centre esta  format pels mestres, alumnes, pares i mares, monitora de menjador, 

personal de neteja (facilitat per l’Ajuntament d’Ulldemolins) i els professionals del SE: EAP, Assessora 

LIC, CRP de Falset i una extensió del mateix ubicat a Cornudella del Montsant, treballadora social i 

educadora social del Consell Comarcal, i el tècnic informàtic.  

La psicopedagoga de l’EAP ve un dia mensualment, i hi ha una estreta comunicació via e- mail.   

Com a la resta de les nostres escoles de la ZER, no tenim la figura del mestre/a d’educació especial. 

Professional necessari, doncs, malgrat ser escoles petites, tenim nens i nenes amb necessitats per poder 

atendre des d’aquesta especialització. 

Hi ha tres mestres itinerants a la ZER, especialistes en música, anglès i educació  física.   

Forma part també del grup de mestres la mestra de religió  que ve una tarda a la setmana.   

Pel que fa als nostres alumnes, en l’actualitat tenim 3 alumnes amb situació socioeconòmica 

desfavorida. En quan a alumnes amb NEE tenim  1 alumne amb un P.I., 1 alumne amb dificultats visuals 

que a vegades requereix suport a l’hora de realitzar les tasques que passen en format paper (lectura, 

escriptura), 1 alumne 

que ha iniciat P3 i està en procés d’estudi i diagnòstic (actualment està assistint dos dies a la setmana al 

CDIAP de Reus) per la dificultat que presenta a l’hora de la parlar, fet que està afectant a tot el seu 

procés de lectoescriptura.  

Pel que fa a l’origen i nacionalitat, tenim 6 alumnes amb nacionalitat estrangera: 3 d’origen magrebí, un 

alumne d’origen sud-americà, i 2 alumnes amb pare o mare d’origen romanès. Això suposa un 40% del 

total dels alumnes. 

Un 40% de l’alumnat ( en total 6) gaudeix  d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material didàctic.  

No hi ha cap problema d’absentisme al centre.  

Els pares i mares estan organitzats a traves de l’ AMPA ,  que col·labora amb l’escola en molts aspectes 

com per exemple:  

.Gestiona les activitats extraescolars. 

.Gestiona el menjador escolar ( servei nou des d’aquest curs).   

.Col·laboren en les trobades de ZER.   

.Es presten a acompanyar-nos a les excursions, si cal.   

.Participen en totes les celebracions tradicionals que es realitzen a l’escola (caga tió, Castanyada, 

Carnaval,...)   

.Porta a terme i gestiona (amb ajuda dels tutors) l’adquisició de llibres de text.   

.Subvenciona una sortida al curs per tal que tots els alumnes puguin accedir a aquest tipus de propostes 

lúdiques i educatives.     

L ’ índex  de  famílies associades a l’AMPA  és del 100%. 

L’Ajuntament també dóna suport a l’escola, encarregant-se del seu manteniment, de la factura 

telefònica, i donant suport en tot el  que estigui al seu abast. Així mateix , l’escola també intenta donar 

suport a les demandes de l’Ajuntament.   

Hi ha una persona contractada per l’ajuntament  que  fa les tasques de neteja de l’escola. 
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ORGANITZACIÓ  

L’escola Montsant és la més petita de la ZER. Actualment (curs 2016-17) hi ha 1 grup reconegut amb un 

total de 15 alumnes. Per tal de facilitar el correcte procés d’aprenentatge, aquest  grup s’han reconvertit 

en 2 grups, atesos per dos mestres cap d’elles encara amb plaça definitiva. 

 · 1 grup d’educació infantil i 1r de cicle inicial amb  8 alumnes (la tutora que porta aquest grup és 

l’actual directora)    

· 1 grup de 2n cicle inicial, cicle mitjà i superior amb  7 alumnes.  

 

HORARI   

L’horari general dels alumnes és els dilluns i els divendres de 9:00h a 12:30h i de 15:00h a 16:30h i els 

dimarts, dimecres i dijous de 8:45h a 12:30h i de 15:00h a 16:30h. Els dijous al migdia els alumnes de 6è 

realitzen una sessió d’una hora de Suport Escolar Personalitzat extern, és a dir, acaben la seva jornada a 

les 13:30h. El segon i el quart dimecres de cada més és tarda no lectiva, ja que els mestres empren 

aquesta tarda per al treball de coordinació entre les escoles de la ZER. 

L’horari lectiu dels mestres de la ZER està comprès dins de l’horari lectiu de l’alumnat. Els mestres 

titulars de plantilla, i amb dedicació de jornada sencera, realitzaran 25 hores lectives d’atenció amb 

l’alumnat. 

Pel que fa a les hores de dedicació exclusiva o de centre, corresponen 10 hores de treball que, de 

manera quinzenal es distribueixen de la següent manera: 

. 3 hores del segon i quart dimecres a la tarda es dediquen a les reunions de ZER que es realitzen a les 

diferents escoles de la ZER. 

. 7 hores, s’adapten a l’organització de cada escola en funció de: reunions de centre, atenció a famílies i 

altres tasques de centre o ZER segons les necessitats i coordinacions de les escoles i la ZER. (aquestes 

hores poden ser variables en funció de la tipologia del contracte de cada mestre/a). 

 

METODOLOGIA 

Voldria esmenar els aspectes més destacats que caracteritzen el treball a les aules i a l’escola en general. 

La llengua catalana és la vehicular i d’aprenentatge de l’escola. Potenciem l’ús comunicatiu i funcional, 

alhora que vetllem pel coneixement i domini de totes les llengües curriculars. 

Creiem que els infants han de ser els protagonistes del seu aprenentatge per mitjà d’una actitud 

investigadora, reflexiva i crítica. 

El progrés individual i col·lectiu de l’alumnat l’aconseguim respectant els diferents ritmes 

d’aprenentatge i fomentant la cooperació i el treball en equip. 

Considerem que el fet de tractar-se d’una escola petita és un privilegi que permet establir uns vincles 

entre família i escola que afavoreixen el procés d’aprenentatge integral. De fet volem que l’educació 

dels nostres alumnes sigui duta a terme des del treball col·laboratiu amb la família. L’escola es 

converteix en un espai de participació on tothom pot trobar un lloc per col·laborar. 

Entenem l’educació com un fet que abasta els diferents aspectes (emocional i humà, intel·lectual, 
d’actitud i valors) que contribueixen al desenvolupament integral de les nenes i els nens. 

Donem molta importància al treball d’educació emocional i valors per ajudar al desenvolupament 
d’unes competències socials que propiciïn el benestar, la felicitat i la convivència amb el grup. 

El diàleg i la tolerància són la base per a la resolució de tots els conflictes i els elements que permeten 
una convivència respectuosa, d’igualtat i integradora. 
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Creiem important continuar amb el treball per projectes, els racons, l’impuls de la lectura i els padrins 

de lectura, entre d’altres activitats que considerem d’èxit.  

L’Escola estimula en els i les alumnes un conjunt de valors propis d’una societat democràtica: esperit 
crític i creatiu, la  responsabilitat, la participació i el fet de no ser indiferents: saber pensar i raonar, la 
coherència i l’esforç personal i de grup, l’ interès i el gust per aprendre a aprendre, la solidaritat, la 
cooperació i l’actitud per compartir, l’empatia, l’acceptació de la diversitat i el respecte als altres, a les 
minories i a les llibertats col·lectives, l’actitud de diàleg i la capacitat de comunicació, la capacitat de 
sentir-se part integrant del medi. El respecte i la defensa de la natura, dels materials i de les coses i el 
desig de millorar el món.  

Aquests valors han d’estar presents en tot l’ambient de l’Escola. Han de presidir constantment la 
formació dels nostres alumnes.  



 

2.2.. ANÀLISI DELS RESULTATS ACADÈMICS 

Per poder fer un bon anàlisi de resultats, i donat que desconec en primera persona el recorregut de l’escola en els últims anys, he volgut recuperar l’històric acadèmic 

des del curs 2012-2013, per tenir uns quants cursos vista per analitzar i valorar. Aquesta documentació l’annexo al final del projecte. 

He centrat la meva atenció en el resultat de les competències bàsiques de 6è, i en les actes de final de cicle d’avaluació interna, per tal de poder fer la comparativa 

entre resultats de proves externes i internes. 

Comptem amb una matrícula molt baixa per curs, aquesta és la nostra realitat, i és d’on hem de partir per poder avançar plantejant propostes de millora. Un cop vistos 

i analitzats aquests resultats, pel que fa a les proves de competències bàsiques de 6è, comprovem per una banda, que, excepte el curs 2014-2015 que en algunes 

competències els resultats s’han col·locat a la franja mitja-baixa, la resta de cursos, els resultats situen a l’escola en la franja mitja-alta i normalment per sobre de la 

mitja catalana. Els darrers resultats ens fan estar força satisfets en les competències lingüístiques de la llengua catalana, castellana, i la competència matemàtica, no és 

el cas de  la competència lingüística de la llengua anglesa, doncs els resultats apunten una davallada situant l’escola en la franja mitja-baixa o ratllant aquesta franja. 

Pel que fa a les proves d’avaluació interna, i tenint en compte les actes d’avaluació de final de cicle, la lectura que se’n desprèn és d’uns bons resultats en general. 

Coincidint potser en els últim cursos, en l’apreciació del millorables resultats de la llengua anglesa, sobretot als cicles mitjà i superior. 

Caldrà doncs replantejar el treball de la llengua anglesa en el sentit més ampli: hores de dedicació, organització de grups, activitats i propostes de millora. 

 

 RESULTATS AVALUACIÓ INTERNA FINAL DE CICLE 

 
 

CURS 2012-2013 CURS 2013-2014 CURS 2014-2015 CURS 2015-2016 

ACTA 
AVALUACIÓ 

FINAL C.I. 
 

Total alumnes:   1 Total alumnes:   1 Total alumnes:   2 Total alumnes:   2 

Català Castellà Anglès Matemàt. Català Castellà Anglès Matemàt Català Castellà Anglès Matemàt Català Castellà Anglès Matemàt 

B N E N B B N N N N N E N N N E 

S S S S E N N E 

ACTA 
AVALUACIÓ 
FINAL C.M. 

 

Total alumnes:  2 Total alumnes:  1 Total alumnes:  0 Total alumnes:  2 
Català Castellà Anglès Matemàt. Català Castellà Anglès Matemàt Català Castellà Anglès Matemàt Català Castellà Anglès Matemàt 

B B N N N B B N --- --- --- --- B B B S 

N N N N I I I S 

ACTA 
AVALUACIÓ 
FINAL C.S. 

 

Total alumnes:  3 Total alumnes:  1 Total alumnes:  3 Total alumnes:  2 
Català Castellà Anglès Matemàt. Català Castellà Anglès Matemàt Català Castellà Anglès Matemàt Català Castellà Anglès Matemàt 

E N N E S* 
(SL) 

S* 
(SL) 

S* 
(SL) 

S* 
(SL) 

B B S N N 
 

N 

N 
 

N 

B 
 
S 

N 
 

B 
E N E E E E N N 

B B B B I S I I 

 

 



 

RESULTATS COMPETÈNCIES BÀSIQUES 6è 

CURS 2012-2013 

1 alumne matriculat i 

avaluat. 

 

LLENGUA CATALANA LLENGUA CASTELLANA 

 

LLENGUA ANGLESA MATEMÀTIQUES 

 

CURS 2013-2014 

L’únic alumne matriculat 

aquest curs no va fer les 

competències bàsiques de 

6è degut al seu diagnòstic 

SL. 

LLENGUA CATALANA LLENGUA CASTELLANA LLENGUA ANGLESA 

 

MATEMÀTIQUES 

CURS 2014-2015 

2 alumnes matriculats i 

avaluats. 

 

 

LLENGUA CATALANA 

 

LLENGUA CASTELLANA 

 

LLENGUA ANGLESA 

 

MATEMÀTIQUES 

 

CURS 2015-2016 

2 alumnes matriculats i 

avaluats. 

 

 

LLENGUA CATALANA 

 

LLENGUA CASTELLANA 

 

LLENGUA ANGLESA 

 

MATEMÀTIQUES 

 

 



 

2.3. ANÀLISI DAFO 
S’ha fet una petita anàlisi DAFO de l’escola que es concreta en: 
 

FORTALESES: 
. Il·lusió i desig de millora per part dels mestres del claustre. 
. Grups reduïts i internivells. 
. Situació i ubicació de l’escola en un entorn amable i pròxim a zones rurals. 
. Sentiment de pertinença dels nens i nenes, famílies i mestres respecte a l’escola. 
. L’escola juntament amb resta que composen la ZER, s’ha adherit al projecte 
Escola Nova 21 amb voluntat de reinventar-se, d’agafar eines i estratègies, 
formar-se per aquest nou canvi de paradigma que suposa l’educació del segle XXI. 
. Molt bona entesa i relació entre les mestres i les famílies  i l’AMPA. 
. Bona relació amb les persones que formen part de la comunitat educativa. 
. Bona connexió, entesa i disponibilitat per part de  l’Ajuntament envers les 
inquietuds i projectes de l’escola. 
. Predisposició, il·lusió i motivació general per part dels alumnes a treballar i 
aprendre nous coneixements. 
. Existència d’espais adients, dins el recinte escolar, que permetran tirar endavant 
el projecte de l’hort i del pati. 
. Existència des d’aquest curs escolar del servei de menjador escolar. 
 

DEBILITATS: 
. Poca disponibilitat de temps pel debat pedagògic, tant a nivell d’escola com de 
ZER, la qual cosa a vegades provoca una sensació de frustració en l’equip de 
mestres. 
. Poca disponibilitat per part d’alguns membres del claustre a accedir a una 
formació continua.  
. Necessitat d’adequar el currículum amb activitats més competencials. 
. Dificultats per atendre correctament algunes vegades els alumnes que presenten 
NEE o problemes conductuals. 
. Infraestructures tecnològiques amb algunes carències ( falten PDIs a les aules 
d’Educació infantil i educació primària). 
. Necessitat d’adequar-nos i d’integrar plenament en el currículum les noves 
tecnologies en el sentit més ampli. 

OPORTUNITATS: 
. Escola emmarcada en un entorn natural molt proper. 
. Diversitat cultural: Actualment s’integren a l’escola alumnes amb diferents 
situacions culturals, econòmiques, lingüístiques... que aporten un enriquiment 
social i cultural a l’escola i al seu ensenyament. 
. Disposició d’una extensió del CRP a Cornudella de Montsant. 
. Bon funcionament de l’AMPA. 
. Possibilitat de mantenir una relació molt propera amb les famílies. 
. Proximitat d’espais cedits per l’Ajuntament ( local social: per assajar teatre, fer 
ball, etc, pistes de tenis per complimentar el currículum d’educació física, etc). 
. Continuïtat educativa a l’ESO dins la mateixa zona, i proximitat que pot facilitar 
la coordinació i el seguiment. 
. Relació amb els moviments de renovació pedagògica a través del Grup de 
Mestres del Priorat. 

AMENACES: 
. Matrícula inestable. 
. Manca de mestre d’EE. 
. Dissidència entre determinats mons familiars i l’escola ( manca d’ hàbits, manca 
d’autoritat, desequilibri d’horaris...) 
. Manca d’estabilitat en el professorat per consolidar el projecte d’escola. 
. Possibilitat d’incorporacions al centre de personal docent no compromès amb el 
Projecte educatiu. 
. Edifici amb algunes deficiències in necessitats en la línia de la sostenibilitat 
mediambiental i de neteja.  
. Poca fiabilitat en els resultats de les proves d’Avaluació externa, donat el baix 
nombre d’alumnes per realitzar una estadística representativa. 
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                                                 .PLA D’ACTUACIÓ                                                  
                                                  PLANIFICACIÓ I APLICACIÓ DELS OBJECTIUS ESTABLERTS 
 

                                                .CONCRECIÓ ORGANITZATIVA: COM ENS ORGANITZAREM? 
                                                 RECURSOS MATERIALS 
                                                 EQUIP HUMÀ 
                                                 ORGANTIZACIÓ 
                                                 METODOLOGIA 
 

 

 

                                                     NO PREPAREM EL CAMÍ PEL NEN, 
                                                    PREPAREM  AL NEN PEL CAMÍ... 
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3. PLA D’ACTUACIÓ 

3.1. PLANIFICACIÓ I APLICACIÓ DELS OBJECTIUS ESTABLERTS 

A continuació presento els objectius (extrets de l’anàlisi de resultats i anàlisi DAFO en relació amb el PEZ) i 

les actuacions que es duran a terme al llarg dels propers quatre anys. Detallaré el moment en que es farà 

cadascuna de les actuacions i els indicadors que ens permetran avaluar el grau d’assoliment dels objectius 

fixats, de les estratègies plantejades i de les actuacions que es duran a terme. 

El grau de consecució d’aquests objectius es concretaran en les Programacions Generals Anuals de Centre 

dels propers quatre anys. 

La seva avaluació es concretarà a la Memòria Anual i al final del mandat de quatre anys a la Memòria Final 

de Mandat. Més endavant parlarem d’aquesta avaluació i dels mecanismes que ens permetran retre 

comptes, tant a la comunitat educativa, com a l’administració. 

OBJECTIUS DE MILLORA 

ÀMBIT ADMINISTRATIU . Revisar, actualitzar i difondre la documentació de l’escola i de ZER. 

ÀMBIT ORGANITZATIU I 
DE GESTIÓ 

.Consolidar una sèrie d’activitats que arribin a ser trets característics i 
línia d’escola. 

.Mantenir una bona atenció a la diversitat de l’alumnat, partint de la 
inclusió i equitat entre iguals. 

ÀMBIT PEDAGÒGIC . Millorar la competència  dels alumnes en les àrees instrumentals per 
poder assegurar una formació integral i un correcte desenvolupament 
personal. 

. Millorar els resultats acadèmics dels nens i nenes en la llengua anglesa, 
potenciant-la d’una manera ferma com a eina bàsica de comunicació a la 
nostra societat actual. 

. Fomentar l’ús de les tecnologies de la informació 

ÀMBIT RELACIONAL, HUMÀ I 
DE SERVEIS 

.Potenciar un bon clima en relació a la cohesió social de la comunitat 
educativa. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ÀMBIT ADMINISTRATIU 

OBJECTIU RESPONSABLES: 
Direcció. 
Mestres. 
 

Revisar, actualitzar i difondre la documentació de l’escola i de ZER. 

Estratègia a seguir:  
Revisar la documentació actual que tenim a l’escola per així poder actualitzar-la segons la línia d’escola que es vol aconseguir i poder 
difondre-la a la resta de la comunitat educativa. 

TEMPORITZACIÓ 

ACTUACIONS 17-18 18-19 19-20 20-21 

Revisar el PEZ i les NOFZ per adequar la programació del centre i actualitzar la documentació anual de centre ( Pla Anual i Memòria) X X X X 

Renovació de les programacions curriculars des de P3 a 6è de primària contemplant les metodologies, estratègies, dinàmiques i activitats 

que formen la línia d’escola. 

 X X  

Difondre els documents a la resta de la Comunitat Educativa. X X X X 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

 
. Documentació revisada i actualitzada als documents d’escola ( de les NOFZ, del PEZ, d’altres documents de ZER). 
. Presentació de la documentació als membres de la comunitat educativa. 
. Grau de satisfacció de les famílies i claustre de la documentació presentada. 

 



 

 
 

   
 
 

   ÀMBIT ORGANITZATIU I DE GESTIÓ 

OBJECTIU 1 RESPONSABLES: 
Direcció 
Mestres 
Famílies 

Consolidar una sèrie d’activitats que arribin a ser trets característics i línia d’escola. 

Estratègia a seguir: Afavorir l’adequat desplegament, el suport necessari i l’específica implantació de manera progressiva, de les 
propostes, característiques i actuacions concretes que planteja els trets característics i la nova línia d’escola. 
 

TEMPORITZACIÓ 

ACTUACIONS 17-18 18-19 19-20 20-21 

Incorporar (d’una forma gradual) a la vida de l’escola  els àmbits que contempla el projecte “Mens Sana in Corpore Sano” ( educació 
emocional, treball cooperatiu, treball des del respecte i convivència a partir de les assemblees, treball en xarxa, etc)per tal de garantir el 
màxim de benestar personal i l’òptim estat emocional del nostre alumnat, com a pilar fonamental del seu aprenentatge. 

X X X X 

Potenciar la tutoria individualitzada a part de les tutories d’aula enfocades al grup classe. X X X X 

Continuar donant importància a l’espai de la biblioteca ( aules i escola) dedicant un temps setmanal a dinamitzar diferents activitats 
lligades amb el context de la mateixa i invertint una partida pressupostària per aquest fi. 

X X X X 

Potenciar l’expressió escrita a partir d’activitats internivells significatives: tallers d’escriptura, textos pel bloc de l’escola, notícies 
importants pels alumnes, etc., respectant els acords metodològics de ZER. 

X X X X 

Potenciar l’expressió oral lligada amb tot el desplegament de competències que es treballen quan s’ofereixen activitats com són: les 
conferències, l’activitat de teatre, etc, respectant els acords metodològics de ZER. 

X X X X 

Desenvolupar el projecte d’hort a l’escola com a una oportunitat per aplicar activitats competencials i el treball cooperatiu amb les 
famílies. 

X X   

Desenvolupar el projecte del pati de l’escola com una oportunitat per oferir espais d’aprenentatge vius alternatius a les aules i el treball 
cooperatiu amb les famílies. 

 X X  

Potenciar les sortides d’entorn de forma setmanal o quinzenal juntament amb la col·laboració dels agents rurals de la zona, dels membres 
del club excursionista d’Ulldemolins, i de les famílies. 

X X X X 

Potenciar la participació de les famílies en diferents situacions i activitats de l’escola per què els nens i nenes puguin viure el seu procés 
de desenvolupament com un tot unitari i tinguin una oportunitat d’enriquir-se de la diversitat dels models i cultura familiars. 

X X X X 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

. Nombre d’activitats programades lligades amb el projecte: “Mens Sana In Corpore Sano”. 

. Grau de satisfacció  per part d’alumnes i mestres d’aquestes activitats. 

. Grau de la millora de la capacitat de dialogar i resolució de conflictes per part dels alumnes. 

. Nombre d’hores destinades a la tutoria individualitzada. 

. Grau de satisfacció de l’atenció i resultats de la tutoria individualitzada. 

. Nombre d’activitats innovadores per la dinamització de les biblioteques d’aula i escola. 

. Inversió realitzada en la biblioteca en relació al 20% del pressupost real. 

. Nombre d’activitats orals programades. 

. Nombre d’activitats escrites programades. 

. Grau del compliment de compromisos adquirits respecte a l’hort escolar. 

. Grau del compliment de compromisos adquirits respecte al projecte de pati de l’escola. 

. Nombre de sortides a l’entorn realitzades amb col·laboració amb els agents rurals, membres del club excursionista, famílies 

. Nombre d’activitats realitzades per fomentar la participació de les famílies a la vida de l’escola. 

. Grau de satisfacció de les activitats realitzades amb les famílies. 



 

 

 
 
 

   ÀMBIT ORGANITZATIU I DE GESTIÓ 

OBJECTIU 2 RESPONSABLES: 
Direcció 
Mestres 
CAD 

Mantenir una bona atenció a la diversitat de l’alumnat, partint de la inclusió i equitat entre iguals. 

Estratègia a seguir: Beneficiar una atenció més personalitzada de cada alumne/a per poder atendre les seves necessitats, la seva 
individualitat fent així un bon acompanyament del seu aprenentatge i benestar personal. 
 

TEMPORITZACIÓ 

ACTUACIONS 17-18 18-19 19-20 20-21 

Redactar unes premisses d’atenció a la diversitat. X X   

Aconseguir un temps de tutoria individualitzada. X X X X 

Procurar una bona coordinació amb els professionals externs, tals com EAP, CDIAP, Serveis socials, etc  X X X X 

Organització horària que atengui a la diversitat. X X X X 

Incloure metodologies de treball multinivell i grups reduïts per fomentar l’autonomia i la responsabilitat dels alumnes. X X X X     

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

. Assoliment de les premisses d’atenció a la diversitat. 

. Consecució del temps de tutoria individualitzada. 

. Nombre d’hores setmanals de suport que es dóna als alumnes amb NEE i risc d’exclusió social. 

. Percentatge d’alumnes amb NEE que són atesos. 

. Nombre de reunions amb membres de serveis externs (EAP, CDIAP, Serveis socials, etc) realitzades respecte a les programades. 

. Valoració de les reunions mantingudes amb els membres dels serveis externs i índex d’efectivitat dels acords presos. 
 



 

 
 
   

 
 

   ÀMBIT PEDAGÒGIC 

OBJECTIU 1. RESPONSABLES: 
Direcció 
Mestres Millorar la competència  dels alumnes en les àrees instrumentals per poder assegurar una formació integral i un correcte 

desenvolupament personal 

Estratègia a seguir:  
Replantejar l’enfocament metodològic per poder  definir espais i dinàmiques de treball que afavoreixin el desenvolupament 
competencial dels alumnes. 

TEMPORITZACIÓ 

ACTUACIONS 17-18 18-19 19-20 20-21 

Coordinar la programació de les àrees curriculars instrumentals emprada en els diferents cicles ( unificar la línia de treball) X X X X 

Assistir a les activitats de formació que s’organitzin des de la ZER relacionades amb les àrees instrumental per assolir eficaçment 

l’aplicació a l’aula amb les noves metodologies proposades. 

X X X X 

Inserir les estratègies de lectura a la programació i vetllar perquè es compleixin els acords presos a partir de la formació d’Impuls a la 

lectura realitzat a nivell de ZER. 

X X X X 

Fomentar la capacitat d’autoaprenentatge dels nostres alumnes, a partir de processos de caire més manipulatiu i experimental. X X X X 

Potenciar la competència matemàtica centrant-nos en la dimensió de resolució de problemes, raonament i prova, connexions i 
comunicació i representació. 

X X X X 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

. Percentatge d’àrees instrumentals de les quals s’ha unificat la línia de treball. 

. Assistència real a les activitats de formació i aplicació posterior dels coneixements apresos a l’aula. 

. Valorar quantitativament i qualitativa les activitats de lectura a les quals s’ha aplicat estratègies de lectura. 

. Percentatge d’activitats instaurades i consolidades amb l’objectiu de millorar la competència matemàtica. 

. Grau de satisfacció dels alumnes de les activitats dutes a terme des de les àrees instrumentals. 

. Percentatge d’alumnes que milloren els seus resultats a les proves internes i externes. 



 

 

 
 
 

   ÀMBIT PEDAGÒGIC 

OBJECTIU 2 RESPONSABLE: 
Equip Directiu ZER 
Direcció 
Especialitza l’anglès 

Millorar els resultats acadèmics dels nens i nenes en la llengua anglesa, potenciant-la d’una manera ferma com a eina bàsica de 
comunicació a la nostra societat actual. 

Estratègia a seguir:  
Afavorir l’aprenentatge de la llengua anglesa, tot disposant d’ampliació horària vers l’actual introduint activitats i metodologies més 
competencials. 

TEMPORITZACIÓ 

ACTUACIONS 17-18 18-19 19-20 20-21 

Augmentar les hores destinades a la llengua anglesa. X X X X 

Treball de l’àrea d’anglès per cicles naturals per tal d’atendre les necessitats educatives de cada alumne/a. X X X X 

Promoure activitats i dinàmiques que potenciïn un aprenentatge més actiu i competencial. X X X X 

Destinació d’alguna de les hores de foment a la lectura a llegir en llengua anglesa.  X X X 

Destinació d’alguna de les sessions d’anglès a speaking adaptat a cada nivell.  X X X 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

. Increment d’hores setmanals respecte l’actualitat que es dediquen a la llengua anglesa. 

. Consolidació del treball de l’àrea d’anglès per cicles. 

. Quantitat d’activitats i dinàmiques més competencials en la llengua anglesa. 

. Nivell de motivació, satisfacció i interès dels alumnes envers les activitats proposades d’anglès. 

. Temps real que es dedica a la lectura en anglès. 

. Temps real que es dedica a sessions d’speaking. 

. Percentatge de millora vers resultats actuals de les proves internes i de les proves de competències bàsiques de 6è. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ÀMBIT PEDAGÒGIC 

OBJECTIU  RESPONSABLE 

Fomentar l’ús de les tecnologies de la informació 

Estratègia a seguir:   
Ampliar la dotació que tenim a l’escola de recursos tecnològics i digitals per poder accedir a un treball transversal dels nostres alumnes. 

TEMPORITZACIÓ 

ACTUACIONS 17-18 18-19 19-20 20-21 

Programar els continguts a assolir a educació infantil i primària, que proporcionin als nens i nenes coneixements suficients per poder 

treballar amb l’ordinador a l’aula ordinària. 

 X X X 

Integrar les TAC a les àrees curriculars d’educació infantil i primària aprofitant les situacions reals del dia a dia a l’escola per oferir activitats 

motivadores per als alumnes. 

X X X X 

Intentar adquirir una segona pissarra digital.  X X X 

Intentar actualitzar i mantenir al dia el bloc de l’escola. X X X X 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

              . Nombre d’activitats curriculars amb objectius relacionats amb les TAC. 
. Existència o no de la pissarra digital. 
. Nombre d’entrades al  bloc d’escola actualitzat i funcionant. 



 

 

   ÀMBIT RELACIONAL, HUMÀ I DE SERVEIS 

OBJECTIU 1 RESPONSABLES: 
Direcció . 
Mestres. 
Famílies/AMPA/Consell Escolar 

Potenciar un bon clima en relació a la cohesió social de la comunitat educativa. 

Estratègia a seguir:  
Introduir la comunitat educativa en el funcionament diari de l’escola, així com la implicació i la participació de l’administració local i la 
resta d’entitats socials amb connexió juntament amb la ciutadania del poble. 

TEMPORITZACIÓ 

ACTUACIONS 17-18 18-19 19-20 20-21 

Mantenir i/o augmentar el nivell d’implicació de les famílies en el procés d’aprenentatge i educació dels seus fills. X X X X 

Creació de l’escola de pares partint de les necessitats específiques i compartides per les famílies.  X   

Elaborar el Pla d’Acollida ( segons els acords de ZER) pels mestres i els alumnes i famílies. X X   

Elaborar la carta de compromís d’acord amb la nostra línia de centre. X    

Ampliar i consolidar els canals de comunicació de la nostra escola ( creació i manteniment actiu i viu del bloc de l’escola, utilització del 

google drive per anar penjant les fotos dels alumnes durant el curs, vetllar per l’ús eficaç de l’agenda com a eina de comunicació,...) 

X X X X 

Vetllar pel bon i eficaç funcionament i participació del consell escolar de l’escola. X X X X 

Continuar treballant per una bona col·laboració amb l’AMPA de l’escola i ampliar la relació oberta amb tota la comunitat educativa: 
mestres, famílies, alumnes, ajuntament, ciutadania,... 

X X X X 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

 
. Percentatge d’assistència de famílies en activitats del centre. 
. Grau de satisfacció del funcionament de l’escola de pares. 
. Elaboració del Pla d’Acollida. 
. Elaboració de la Carta de compromís. 
. Valoració i grau de satisfacció de les reunions que es realitzen amb l’AMPA i Consell Escolar. 
. Nombre d’entrades, visites, comentaris i post al bloc de l’escola. 
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 4.CONCRECIÓ ORGANITZATIVA: COM ENS ORGANITZAREM? 

L’article 25.5 del Decret 155/2010 de direccions indica que el Projecte de Direcció ha d’incorporar els 

elements pertinents per a l’aprofundiment en l’exercici del lideratge distribuït i per al foment de la 

participació de la comunitat escolar en el centre. 

La direcció d’un centre és una tasca d’equip, per aquest motiu la  proposta seria desenvolupar una 

estructura organitzava de lideratge horitzontal i distribuït que implica una delegació de les funcions i 

coresponsabilitat en les decisions, tal com assenyala la normativa vigent. Un lideratge a on hi hagi distribució 

de responsabilitats i tasques, a on el treball del dia a dia sigui a partir de la tasca col·laborativa docent, 

juntament amb un treball en xarxa amb l’entorn. Apostem per un lideratge a on la pressa d’acords sigui a 

partir del consens, fomentant en tot moment la motivació i satisfacció. 

A l’Escola Montsant tenim la següent organització: 

Equip Directiu: format per la directora, és l’executor dels acords del Claustre i del Consell Escolar i la 

dinamitzadora de tota la tasca educativa. Tot i ser un òrgan unipersonal, a l’escola funcionem com un equip de 

treball. 

Consell Escolar: El Consell Escolar té la següent composició: directora (presidenta del consell), un representant 

de  mestres, un representant de l’AMPA i un representant de l’Ajuntament. 

El Claustre: El formen tots els professionals que realitzen un treball pedagògic a l’escola d’una manera 

continuada: mestres tutors i altres mestres que poden impartir especialitats.   

 

Volem una escola on tothom se’n pugui sentir part, on tots els mestres estiguin a gust treballant. En aquest 

sentit, la confiança i la comunicació positiva representa un dels valors principals per aconseguir un bon clima 

de treball, considerant la capacitat d’escolta, com una de les millors eines. Hem de saber oferir, escoltar, 

acordar, reconèixer… sense perdre de vista el que és més important de tot: treballem amb persones i per a les 

persones, per tant hem de respectar allò que cadascú representa i la seva individualitat. 
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5. MECANIMES DE RETIMENT DE COMPTES I DIFUSIÓ DEL PdD 

Retiment de comptes 

El concepte de retiment de comptes parteix d’analitzar la realitat de la institució en tant que es garanteix la 

transparència, participació, avaluació i control en les decisions i actuacions del centre educatiu.  

Per tant, la direcció haurà de rendir comptes, tant de la seva gestió, com dels resultats obtinguts, tal com es 

contempla a nivell normatiu, i amb una periodicitat anual als diferents elements que integren la Comunitat 

Educativa i el Sistema Educatiu, reflectit en els següents aspectes: 

Comunitat educativa:  

.Claustre (Actes de les reunions de claustre, resultats de les avaluacions i diferents les diferents proves 

diagnòstiques i de competències bàsiques) 

.Consell Escolar (Actes de les reunions del Consell Escolar, memòries de centre, resultats d’avaluació, resultats 

de les proves diagnòstiques i competències bàsiques) 

.Famílies (Informes d’avaluació, comunicació dels tutors, circulars diverses...) 

Administració: 

.Administració educativa ( Memòria Anual de Centre, rendició de comptes econòmics i altres requeriments 

que es demanin) 

.Inspecció (Supervisió del projecte, dades anuals, indicadors de centre,...) 

.Ajuntament (Avaluació sobre les possibles activitats organitzades des de l’Ajuntament, control de neteja i 

manteniment...)  

Penso que és necessari l’hàbit de l’avaluació, concebuda com una actitud reflexiva i dinamitzant de l’acció 

directiva. La introducció de la participació com un dels eixos vertebradors en la gestió d’aquest projecte  és 

essencial per mantenir una gestió de qualitat. És per això que un dels objectius d’aquest projecte és obrir el 

centre a l’entorn i a altres institucions amb les quals poder compartir experiències, col·laborar i organitzar 

activitats de forma creativa de tal manera que la nostra escola esdevingui un centre obert a la comunitat.  

Difusió del PdD  

Una vegada hagi estat aprovat el present PdD, serà important compartir el document amb els membres del 

claustre i del Consell Escolar, per donar-lo a conèixer a partir de la seva lectura i consulta de tots aquells 

aspectes que es cregui necessari. Tanmateix, es publicarà el document tant a la web com el plafó informatiu 

de l’escola.  
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6. CONCLUSIONS 

Tal i com he compartit a l’inici, el desenvolupament d’aquest projecte coincideix amb aquesta nova etapa que 

inicia l’escola Montsant, marcada sobretot per la renovació del 100% de la plantilla. 

Voldria compartir també el sentiment que una tasca així no fora possible sense la implicació, l'empenta, la 

força i la inspiració dels membres del claustre i de la comunitat educativa, i que és mostra del tarannà que, ara 

per ara, belluga l'escola: Il·lusió, compromís, motivació i formació.  Valorant i agraint tot el camí recorregut fins 

ara amb els professionals i famílies que hi ha contribuït, em sento amb moltes ganes de continuar-lo introduint 

tota la nova mirada i la manera de concebre l’educació que ens aportarà els pilars de l’educació del segle XXI. 

Segur que en finalitzar aquest mandat de quatre anys, hauré adquirit una gran visió i experiència de l’escola 

rural, una realitat que avui per avui, em té el cor robat. Tal com diu Marta Barrera, membre del Secretariat  

d’Escola Rural,  “ ser mestre o mestra d’Escola Rural és un sentiment, una manera de fer”, i certament, m’hi 

sento molt identificada. 

M’agradaria expressar  aquí el compromís de vetllar pels principis de qualitat pedagògica, direcció 

responsable, dedicació i professionalitat docent, avaluació, retiment de comptes, implicació de les famílies, 

preservant l’equitat i cercant l’excel·lència, tot respectant i valorant totes les creences existents en la 

comunitat. Un bon i eficaç director/a i el seu equip de mestres, són el motor del centre educatiu.  El/la 

director/a marca el rumb i ha de dinamitzar el seu entorn per poder arribar al destí fixat. El conjunt de 

persones que formen la comunitat educativa des de la vessant més amplia possible, cal que treballin en 

harmonia vers el mateix objectiu. El PdD, assolirà el seu èxit, sobre la base d’un bon disseny, si la gent que hi 

està directament vinculada, el fan seu, és llavors quan es farà realment excel·lent i transparent.   
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    7. ANNEXOS 
 

1. Actes d’avaluació interna de final de cicle dels cursos 2012 fins 
2016. 
 

2. Informes de les proves de competències bàsiques de 6è dels cursos 
2012 fins 2016. 

 
3. Projecte  “Mens Sana in Corpore Sano” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


