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1. INTRODUCCIÓ: Justificació i presentació del projecte 

Aquest projecte de direcció (PdD) neix de la il·lusió i les ganes de l’actual equip directiu i pretén donar 

continuïtat a la línia pedagògica, ja que considerem que el Projecte Educatiu de Centre (PEC) de l’Escola 

l’Olivar és una bona eina perquè els seus alumnes puguin desplegar les seves capacitats individuals i, 

alhora, desenvolupar processos d’ensenyament - aprenentatge competencials. No obstant, som 

conscients que els temps evolucionen i és responsabilitat de l’escola anar-se adaptant als canvis que es 

produeixen en el món. És per això, que, malgrat els membres d’aquesta candidatura portem més de 10 

anys a l’Olivar, volem seguir avançant cap a un model d’escola on els aprenentatges i l’avaluació agafin 

un caire totalment competencial. Per tant, per nosaltres és fonamental un dels objectius (que veurem 

posteriorment) del nostre projecte. Considerem, la participació al programa d’innovació pedagògica Xarxa 

de competències bàsiques fonamental per tal d’anar avançant i consolidant un model d’escola.   

 

Som conscients que no és una tasca fàcil però acceptem el compromís i el repte personal de tirar-la 

endavant. El meu coneixement sobre l’escola és prou ampli: porto 11 cursos a l’Olivar fent l’especialitat 

d’educació física. Al ser centre d’una línia, això sempre m’ha permès estar en contacte amb la majoria 

d’alumnes i docents del centre. A més a més, també vaig fer de tutor tres cursos, coincidint els dos 

primers anys del cicle superior al centre. També he fet tasques de coordinador de cicle i de riscos 

laborals. Així mateix, també he estat molts anys fent matemàtiques i projectes al cicle superior. A més a 

més, he estat part de l’equip directiu en la funció de secretari els últims 6 anys. Ja, durant el curs actual 

(2020-2021) he començat a exercir la direcció del centre amb un nomenament extraordinari per un any, 

conjuntament amb les meves companyes de l’equip directiu. Com he dit abans, les meves companyes 

també porten molts anys a l’escola i això fa que tots tres ens sentim orgullosos i partícips del procés de 

creació de l’Olivar. 

 

És per això, també, que tenim la motivació i l’empenta suficients per desplegar aquest PdD, i donar 

continuïtat als petits canvis iniciats. Un altre factor decisiu a l’hora de prendre la decisió de presentar 

aquest PdD és l’excel·lent relació personal i professional que mantenim els tres membres d’aquesta 

candidatura. Som persones treballadores, responsables i amb un gran esperit crític. Per tant, creiem que 

sabrem aprendre dels errors i estem segurs que ens esforçarem perquè alumnes, famílies i docents se 

sentin orgullosos de la comunitat educativa a la qual pertanyen. Sabem que hi haurà moments difícils, 

però també sabem que junts podrem superar els entrebancs que es puguin presentar. Les persones que 

formem aquesta candidatura som Ester Avilés (secretària), Meritxell Barat (cap d’estudis) i jo mateix, Toni 

Franch (director).  

Finalment, també va ser decisiu el fet que l’anterior directora del centre ens donés el seu suport, ja que 

això ha permès fer un relleu tranquil, de manera que no s’ha vist afectada la cohesió del nostre claustre. 

Val a dir, també, que la Meritxell Barat ha fet de cap d’estudis els últims 6 anys i ja portem un temps 

compartint treball plegats en el sí de l’equip directiu.  
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2. PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL 

El punt de partida per a elaborar aquest projecte de direcció és el Projecte Educatiu de Centre (PEC) de 

l’Escola l’Olivar, però som plenament conscients que no es tracta d’un document rígid, sinó que s’ha 

d’anar actualitzant segons la realitat del nostre centre i del nostre entorn. Precisament, un altre dels 

objectius que ens plantegem és l’actualització del nostre PEC, ja que l’última actualització és del 2014.  

La nostra missió parteix que som una escola pública, catalana, laica, fomentant el respecte a les 

diferents creences i ideologies sempre i quan no es vulnerin els drets de les persones. La nostra escola té 

com a objectiu prioritari desenvolupar al màxim la capacitat de tots/es els/les alumnes, com a principi 

fomentador de l’equitat i garantia de la cohesió social. 

Els nostres valors es fonamenten en ser una escola: 

 Arrelada al nostre entorn, sensible amb el medi i sostenible. 

 Plural, oberta i respectuosa amb totes les cultures. 

 Que desenvolupa valors com: llibertat, autonomia, esperit crític, responsabilitat, cooperació, 

solidaritat, esperit de grup i tolerància. 

 Que educa des de les emocions. 

 Inclusiva i acollidora que vetlla per la formació integral de l’alumnat. 

 Que vetlla per l’atenció a la diversitat mitjançant l’ensenyament personalitzat. 

 Propera a les famílies oferint la màxima confiança i transparència. 

 Que aposta per oferir a cada infant unes eines pròpies, uns mecanismes i uns recursos que 

l’ajudin a donar el màxim i així poder arribar a la seva excel·lència. 

La visió d’aquest projecte direcció està basada en quatre pilars bàsics: 

 Escola com a espai d’aprenentatge: entenem l’escola 

com un espai de relacions on cada infant pugui 

desenvolupar les seves competències, capacitats i 

habilitats, entenent l’aprenentatge com un procés actiu.  
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 Escola familiar i acollidora: vetllem per 

aconseguir un clima de confiança i de respecte construint 

una relació emocional positiva. 

 

 

 

 

 

 Escola oberta al món: volem que els infants, 

s’encomanin de la curiositat per aprendre fora de 

l’escola. 

 

 

 

 

 Escola activa i inquieta: entenem com a 

innovació la suma d’idees que aporten un valor 

afegit. 

 

 

3. EL CENTRE 

 

3.1. L’ORÍGEN I LA SITUACIÓ 

L’Escola l’Olivar és un centre públic d’educació infantil i primària que neix després del tancament de 

l’escola a Castellnou de Bages als anys 80. L’augment de la població fa necessari l’obertura novament de 

l’escola al poble. Així doncs, al curs 2006-2007 s’inicia el camí de l’Escola l’Olivar a Castellnou de Bages.  

Es comença amb un total de 28 alumnes a l’auditori del músic Santi Arisa, on s’estarà el primer curs. Al 

2007 – 2008 es trasllada l’escola al Centre Cívic municipal i allà quedarà instal·lada durant uns anys i els 
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cursos es van engegant mica en mica fins arribar a oferir tota la línia educativa de P3 fins a 6è. El curs 

2013 – 2014, concretament el 25 d’abril s’entrega i es fa el trasllat cap el nou i actual edifici. Així doncs, el 

curs 2014 – 2015 s’inicia el primer curs sencer en l’actual edifici.  

El poble de Castellnou de Bages ha anat patint un fort creixement demogràfic, fet que ha significat el 

creixement d’alumnes al centre. Així mateix, la provinença d’alumnes de Santpedor i altres poblacions 

com Manresa ha fet que el centre hagi patit un creixement en les ràtios per grup.  

Actualment el centre disposa de 200 alumnes, amb una sola línia de P3 a 6è, exceptuant els grups de 1r i 

3r que estan desdoblats.  

Ens definim com un centre petit i familiar des de sempre. Malgrat l’augment considerable d’alumnes que 

ha anat tenint l’escola durant aquests darrers anys intentem mantenir aquest esperit dels inicis.  

3.2. ENTORN SOCIAL 

Castellnou de Bages és un municipi de la comarca del Bages que limita amb Santpedor, Sallent, 

Balsareny, Navàs, Súria i Callús, i que, per tant, forma part del centre – nord de la comarca. Està situat a 

prop de Manresa. 

És un poble que està format per urbanitzacions sent la de El Serrat i Pinedes de Castellnou les més 

poblades. També hi ha la Figuerola, Argençola i el Nucli Antic on es troba l’ajuntament. L’Escola l’Olivar 

es troba situada a l’ urbanització del Serrat.  

Pel que fa a la població, d’acord amb les dades de l’Idescat de l’any 2017, Castellnou de Bages compta 

amb 1.303 habitants. 

3.3. INSTAL·LACIONS 

L’Escola l’Olivar consta d’un edifici situat al Passatge 11 de setembre s/n. Consta d’un total de 2.551 m2. 

En aquests hi trobem l’edifici d’obra vista repartit en 3 plantes. A la planta principal es troben les 3 aules 

d’educació infantil orientades a la dreta de l’entrada principal. També en aquesta planta hi ha la 

consergeria, secretaria, despatx de direcció, aula d’educació especial, espai de llum d’educació infantil, la 

sala de mestres, laboratori, magatzem d’educació infantil, espai de joc d’educació infantil, 2 tutories de 

cicle superior, aula de 5è (antiga aula d’informàtica) i aula de 6è (antiga aula de música). A la planta 

superior es troben 6 aules ordinàries i 3 tutories (1 per cada cicle), així com un  petit despatx i el 

magatzem de primària. A la planta baixa hi ha la biblioteca, menjador i cuina. També tenim un gimnàs i 

una pista polivalent. Així mateix, els alumnes d’educació infantil també disposen del seu pati propi.  

L’escola es troba a l’ urbanització del Serrat de Castellnou situada molt a prop de la piscina municipal, el 

centre cívic municipal i el camp de futbol de gespa artificial també de caire municipal.  
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3.4. ESTUDIS 

L’oferta formativa que ofereix el centre és: 

INFANTIL: 1 línia cada curs. 

PRIMÀRIA: 1 línia cada curs excepte 3r, que es troba desdoblat des del curs 2018-2019, i 1r, desdoblat 

des del curs 2020-2021. 

3.5. ALUMNAT 

Des dels inicis del centre, l’escola l’Olivar es va construir perquè fos d’una sola línia. Sempre ha sigut així, 

exceptuant el curs 2018-2019 en el que el grup que actualment fa 3r s’ha hagut de desdoblar. També, 

recentment, el grup que actualment fa 1r s’ha desdoblat. De moment, l’objectiu és poder mantenir una 

sola línia en el futur. 

Actualment, a l’escola hi ha un total de 200 alumnes, dels quals 54 cursen Educació Infantil i 146 

Primària. 

Majoritàriament, l’alumnat d’Educació Infantil del nostre centre procedeix del mateix poble de Castellnou 

de Bages, tot i que també procedeixen de Santpedor. Pel que fa a Primària, tots els alumnes provenen 

del nostre centre, tot i que de vegades hi ha matrícules noves a principis o mitjans de curs. 

També, s’està valorant des del Departament d’Educació la implementació de l’Institut – Escola, aspecte 

en el que el centre ja hem començat a treballar. De moment, però, sembla que no es donen les 

condicions òptimes pel que fa a l’espai disponible. De totes maneres, des del Claustre de mestres ja hem 

iniciat el treball pedagògic i, també, s’ha creat una comissió logística amb representació de tots els 

sectors de la comunitat educativa. 

La intenció és seguir treballant conjuntament amb els pares i mares i l’ajuntament per tal de poder fer 

realitat el projecte d’Institut – Escola. És per això, que s’ha obert una nova via de treball a través d’una 

comissió on tots els membres de la comunitat educativa hi són representats.  

3.6. PROFESSORAT 

Aquest curs l’equip de mestres està format per 18 mestres. La plantilla és de 16, però actualment tenim 

dues reduccions de jornada. D’aquests 11 són definitius, 2 places amb perfil EGI, 1 plaça amb perfil DIV, 

1 comissió de serveis i 3 interins. 

3.7. PERSONES DE SUPORT A LA TASCA EDUCATIVA 

El centre disposa de la psicopedagoga de l’EAP com a professional extern. També rebem el suport de la 

persona del CREDA.  
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També disposem de 10 hores de vetlladora per cobrir dos alumnes que tenim. 

3.8. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE MESTRES 

Equip Directiu: compost per 3 membres, director, cap d’estudis i secretària. 

Consell Escolar: en són membres el director, que n’és el president, la cap d’estudis, la secretària del 

centre que actua amb veu però sense vot, cinc representants dels mestres, cinc de pares i mares, un de 

l’AMPA, un del PAS i un regidor de l’Ajuntament.  

Claustre de mestres: En són membres tots els i les mestres del centre.  

Càrrecs de coordinació: Coordinadora d’Infantil, coordinadores de cicle (inicial, mitjà i superior), 

coordinadora TAC, coordinador de Riscos Laborals, coordinadora de Biblioteca i coordinadora lingüística. 

3.9. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

Els alumnes de l’Escola l’Olivar estan agrupats per edats (segons l’any de naixement) i el nombre 

d’alumnes per aula segueix les ràtios del Departament d’Educació. Per tant, cada nivell està format per un 

grup – classe i té assignat un mestre/tutor que està coordinat amb tots els mestres que intervenen en el 

grup.  

Els alumnes, a més a més, s’agrupen per cicles (infantil, inicial, mitjà i superior) en certs moments de 

l’horari com per exemple en les estones de treballs per projectes a primària o el treball per ambients a 

infantil.  

3.10. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

En el nostre centre hi treballen actualment dues persones del personal administratiu i de serveis: una 

administrativa compartida amb un altre centre i una conserge a jornada completa. Aquestes persones 

tenen molta experiència, mantenen una relació positiva amb la dinàmica del centre i col·laboren sempre 

en tot allò que se’ls demana.  

Altres persones que treballen al centre i que no pertanyen al PAS són les tres persones del servei de 

neteja que vénen cada dia, les 2 cuineres i el monitoratge del menjador. Normalment són cinc persones, 

però pot variar segons el nombre d’alumnes que fan ús d’aquest servei. 

3.11. AMPA 

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes està constituïda pels pares i mares d’alumnes de l’escola que 

lliurement volen formar-ne part. Té els seus estatuts i és una organització autònoma de la resta 

d’organismes de l’escola i disposa d’un representant al Consell Escolar.  
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Sempre que sigui necessari l’equip directiu es reuneix amb la junta de l’AMPA o representant de l’AMPA 

per tractar temes diversos com serien activitats extraescolars, els actes o festes a l’escola (la castanyada, 

el regal de reis, Els Pastorets, la jornada de portes obertes, Sant Jordi, la festa de l’escola...), la gestió del 

menjador, comissions de treball, entre d’altres. Les relacions amb la junta de l’AMPA es poden qualificar 

de molt bones, sempre s’ha trobat en els seus membres comprensió i esperit de col·laboració en totes les 

activitats que s’han proposat conjuntament. La majoria de les famílies del centre està associada a 

l’AMPA, només un 5% no ho són. 

 

3.12. PROJECTES ACTUALS 

 

TREBALL PER PROJECTES 

Des del curs 2018-2019, estem fent un pas cap el treball per projectes a Primària. El Claustre de mestres 

vam fer una formació interna de centre i aplicant el treball a l’aula, en un primer moment des de l’àrea de 

medi natural. Cal treballar sobre el treball i l’avaluació competencial des de tots els àmbits. 

 

AMBIENTS 

També, els alumnes d’educació infantil treballen 3 tardes a la setmana en format ambients. Poden escollir 

un total de 5 propostes i es barregen entre ells.  

 

ARTS ESCÈNIQUES 

Un dels trets més característics de l’Escola l’Olivar és la seva passió per les arts escèniques en general i 

pel teatre, en particular. Actualment es treballa la representació dels Pastorets de l’Olivar per Nadal (on 

tots els alumnes de l’escola i prenen part); un projecte de representació d’un musical amb els alumnes de 

5è que es treballa durant tot el curs i el projecte Cantània que es situa amb els alumnes de 6è. 

 

Les arts escèniques i plàstiques, en general, i el teatre, en particular, són una excel·lent via perquè 

alumnes amb més desavantatges en àrees com les llengües o matemàtiques també puguin destacar a les 

activitats escolars. En certa manera, aquests alumnes troben alternatives per a poder desplegar el seu 

potencial. Per tant, es tracta d’un recurs més, molt engrescador, per cert, per atendre la diversitat. 

 

3.13. MARC HORARI 

Servei d’ acollida matinal de 8:00 a 9:00h. 

Matins: de 9:00 a 12:30h. 

Servei de menjador: de 12:30 a 15:00h. 

Tarda: de 15:00 a 16:30h. 

Activitats extraescolars: de 16:30 a 17:45h. 
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3.14. DOCUMENTS DEL CENTRE 

Documents Data d'aprovació Estat 

Projecte Educatiu de centre (PEC), que inclou el 
Projecte Lingüístic del centre (PLC)  

Aprovat 2014  
PLC: aprovat 2019 

Pendent d’actualitzar  
Pendent d’actualitzar 

Document de Normes d’Organització i 
Funcionament de Centre (NOFC)  

Aprovat el 2014 Pendent d’actualitzar  

Projecte de Convivència  Aprovat el 2021 Aprovat 

Pla TAC Aprovat el 2018 Aprovat 

Programació general anual (PGA)  Cada inici de curs  -  

Memòria Anual (MAC) Cada final de curs - 

Pla d’evacuació  Curs 2014-2015  Aprovat  

Carta compromís educatiu  Curs 2013-2014  Aprovat  

 

4. ATENCIÓ EDUCATIVA EN EL MARC D’UN SISTEMA INCLUSIU 

Tenint en compte el Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un 

sistema educatiu inclusiu, organitzem els diferents recursos per tal d’assolir l’objectiu de vetllar per a que 

tot l’alumnat de l’escola assoleixi les capacitats i les competències bàsiques en el seu procés 

d’aprenentatge. 

Un dels objectius que més endavant veurem en aquest PdD recau en fixar una nova organització de 

centre entorn a l’educació especial. Aquesta figura requeia amb l’anterior directora i ara ens caldrà acollir 

a la nova persona que tingui aquesta especialitat. 

De totes maneres, des de l’escola es vetlla per l’atenció a la diversitat. La CAD (Comissió d’atenció a la 

diversitat) es reuneix sempre que fa falta. A més a més, a les sessions d’avaluació sempre es parla de 

tots i totes les alumnes d’una manera detallada i amb especial atenció als alumnes que puguin mostrar 

dificultats. Intentem donar el màxim de recursos disponibles, prioritzant l’atenció educativa dins de l’aula 

sempre que es pugui. També es vetlla i es coordina amb la tutoria, la mestra d’educació especial i la cap 

d’estudi els alumnes que tenen un PI, ja sigui curricular o metodològic.  

Des de l’equip directiu també ens coordinem amb l’assistenta social del municipi per tal de tractar els 

casos d’alumnes més desfavorits que puguem tenir. També, si és necessari, tenim coordinació amb el 

CRETDIC per tractar els alumnes amb una conducta disruptiva. 

4.1. COEDUCACIÓ I PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Pel que fa referència a la coeducació i perspectiva de gènere, a l’escola potenciem una educació per a 

la igualtat sense discriminació per raó de sexe, on el respecte i la tolerància és la base de la convivència. 

Defugim de postures que alimenten la dicotomia i la diferencia de rols. Volem formar persones autònomes 

i autosuficients per a les quals el sexe no suposa limitacions. Potenciem la capacitat de lideratge per a 

tots i totes. Apliquem estratègies per detectar situacions de menyspreu, ridiculització, comentaris ofensius 

i ironies per qüestió de gènere. Tenim cura d'utilitzar un llenguatge no sexista. 
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A més a més, també ens proposem un objectiu per tal de potenciar el treball de la coeducació per una 

educació no sexista, de respecte a la diversitat sexual i per la prevenció de la violència a les tutories. 

També busquem poder elaborar un petit document que reculli les actuacions a seguir per tal de prevenir 

les situacions dels diferents tipus de violència que es poden donar en un centre educatiu. Creiem que, 

amb els temps que corren, és molt important tractar aquests temes a l’escola des de qualsevol edat.  

5. IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC 

El Projecte Lingüístic del centre va ser aprovat l’any 2019, patint una profunda modificació ja que el que hi 

havia era força antic. De totes maneres, encara és un document que cal revisar ja que es van deixar 

alguns punts per actualitzar.  

La implementació del Projecte Lingüístic es basa en el decret 142/2007 de 26 de juny on es despleguen 

els nous currículums. La nostra escola té el català com a llengua d’ensenyament - aprenentatge i com a 

llengua vehicular, en totes les activitats internes i externes del centre, tant a nivell oral com escrit. El 

centre té consciència de la necessitat de l’ús del català en la comunicació quotidiana i n’impulsa 

actuacions d’ús entre tota la comunicat educativa. 

A més a més, es tenen en compte les estructures lingüístiques comunes, que serveixen d’aprenentatge 

de les dues llengües. L’aprenentatge de la llengua i l’escriptura al primer cicle de primària es fa en català, 

tot i que la llengua castellana s’introdueix a primer d’una manera oral. 

L’objectiu final del PEC és que tots i totes les alumnes al finalitzar la seva etapa a l’escola assoleixi una 

sòlida competència comunicativa tant en català com en castellà. Així mateix, també puguin comprendre i 

emetre missatges orals i escrits senzills en llengua anglesa. 

6. DIAGNOSI  

 

6.1. RESULTATS EDUCATIUS 

Si ens basem en els resultats de l’avaluació diagnòstica de 3r, a la taula de continuació s’observa el 

percentatge d’alumnat que assoleix la competència durant dos cursos. 

LLENGUA CATALANA 2016 2017 

Comprensió oral  94,44 91,67 

Comprensió lectora  100 83,33 

Expressió escrita  94,44 79,17 

Expressió oral  100 95,83 

GLOBAL  94,44 83,33 
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LLENGUA CASTELLANA 2016 2017 

Comprensió oral  94,44 100 

Comprensió lectora  94,44 91,67 

Expressió escrita  100 87,50 

Expressió oral  100 95,83 

GLOBAL 100 91,67 

 

MATEMÀTIQUES 2016 2017 

Numeració i càlcul  88,89 79,17 

Espai i forma. Mesura  88,89 100 

Relacions i canvi  94,44 83,33 

Estadística  83,33 83,33 

GLOBAL  94,44 79,17 

 

Pel què fa a les proves de competències bàsiques de 6è, hem de destacar que l’últim curs els resultats 

van ser desiguals en les àrees respecte l’anterior. En general, però, els resultats de les dues últimes 

promocions són força bons ja que en totes les àrees ens trobem per sobre de la mitjana de Catalunya. Tot 

i així, ens torbem en la franja mitjana – alta de totes les àrees. Si s’observa, però, que la llengua anglesa 

seria la més fluixa respecte les altres. Els resultats de l’últim curs són els següents (no hi ha resultats del 

curs passat, per motius de la pandèmia): 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CATALANA 

 MITJA – ALT ALT TOTAL 

CURS 17/18 50% 40,9% 90,9% 

CURS 18/19 33,3% 41,7% 75% 

 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CASTELLANA 

 MITJA – ALT ALT TOTAL 

CURS 17/18 40,9% 27,3% 68,2% 

CURS 18/19 45,8% 29,2% 75% 

 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA ANGLESA 

 MITJA – ALT ALT TOTAL 

CURS 17/18 36,4% 31,8% 68,2% 

CURS 18/19 29,2% 41,7% 70,9% 
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COMPETÈNCIA MATEMÀTICA 

 MITJA – ALT ALT TOTAL 

CURS 17/18 50% 36,4% 86,4% 

CURS 18/19 41,7% 29,2% 70,9% 

 

COMPETÈNCIA CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL 

 MITJA – ALT ALT TOTAL 

CURS 17/18 31,8% 45,5% 77,3% 

CURS 18/19 37,5% 33,3% 70,8% 

 

6.2. TÈCNICA DAFO 

Una de les accions que com a nou director, amb nomenament extraordinari, vaig portar a terme durant el 

mes de juliol va ser la de reunir-me amb cadascun dels membres del claustre per tal de captar opinions i 

valoracions respecte l’escola. Això em va permetre fer-me una primera visió general.  

A més a més, conjuntament amb les meves companyes de l’equip directiu, vam creure convenient dedicar 

dos claustres a l’inici de curs tot utilitzant la tècnica DAFO per tenir clares les debilitats, amenaces, 

oportunitats i fortaleses.  

DEBILITATS 
 
- Resultats acadèmics que poden millorar. 
- Reunions poc productives.  
- Treballar cadascú exclusivament per la seva aula, 
per tant, poca transversalitat de centre.  
- Manca de directrius clares en el treball per projectes 
i competencial.  
- Manca formació de la societat actual.  

AMENACES 
 
- Augment de ràtios a primària i disminució a infantil.  
- Canvi de plantilla per jubilacions. 
- Pocs recursos humans (vetlladores, TEI, EE, 
mestres de suport,...)  
- Manca de temps per tractar tots els temes.  
- Manca d’espais.  

FORTALESES 
  
- Centre acollidor i proper a les famílies.  
- Bon treball de les emocions i cohesió de grup.  
- Claustre creatiu i treballador.  
- Bon tracte de l’equip directiu a les situacions 
personals dels mestres. 
- Atenció a la diversitat. Juntes d’avaluació on es parla 
de tots i totes els/les alumnes.  
- Bona acollida a mestres i infants nous. 

OPORTUNITATS 
 
- Predisposició per part del professorat de participar 
en nous projectes innovadors i multidisciplinaris.  
- Entorn natural i rural. 
- Única escola al poble. 
- Instal·lacions municipals properes. 
- Famílies compromeses amb l’escola. 
- Possibilitat d’esdevenir Institut – Escola. 
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7. OBJECTIUS 

Els objectius que ens proposem per aquests 4 anys els hem emmarcat dins dels propis que proposa el 

Departament d’Educació. 

A partir dels objectius específics que proposa el Departament, hem elaborat uns objectius operatius 

que es concreten en una estratègia marcada per unes determinades actuacions a dur a terme. De 

cadascuna d’aquestes actuacions es marca la temporització, la metodologia, el responsable o 

responsables, els recursos i els indicadors de procés. Finalment, els objectius específics també tenen 

els seus indicadors de progrés que detallen la situació inicial en què ens trobem i la situació final on 

volem arribar.  

Aquesta previsió d’objectius ha de ser entesa com una guia flexible i oberta on s’expressen les voluntats 

inicials i no es pot considerar com quelcom tancat o inamovible, ja que es tracta d’una planificació 

d’objectius a llarg termini (quatre anys vista) on és pràcticament impossible preveure i planificar totes i 

cadascuna de les activitats. 

En el següent quadre mostrem la proposta d’objectius específics i operatius: 

 

OBJECTIU ESPECÍFIC 1. MILLORAR ELS RESULTATS ACADÈMICS 

 

 

 

 

OBJECTIUS 

OPERATIUS 

1.1. Participar en el programa d’innovació pedagògica Xarxa de competències 

bàsiques. 

1.2. Introduir una nova metodologia de treball a tota la primària en l’àmbit 

matemàtic. 

1.3. Consolidar el treball per projectes. 

1.4. Potenciar l’aprenentatge de la llengua anglesa. 

1.5. Potenciar l’àmbit artístic per avançar cap a un ensenyament més 

competencial. 

1.6. Revisar i unificar l’avaluació. 

1.7. Millorar el procés de reciclatge a l’escola i col·laborar amb la iniciativa de 

reciclatge a nivell de poble. 

 

OBJECTIU ESPECÍFIC 2. MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL 

 

OBJECTIUS 

OPERATIUS 

2.1. Impulsar millores en la comunicació i participació de les famílies. 

2.2. Recuperar la interacció entre els alumnes de l’escola. 

2.3. Apostar per una bona coordinació amb l’AMPA de l’escola. 

2.4. Fomentar la participació en les activitats del municipi i l’entorn. 
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OBJECTIU ESPECÍFIC 3. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

OBJECTIUS 

OPERATIUS 

3.1. Fixar una nova organització de centre envers l’atenció a la diversitat. 

3.2. Potenciar el treball de la coeducació per una educació no sexista, la 

diversitat sexual i la prevenció de la violència a les tutories.   

 

OBJECTIU ESPECÍFIC 4. DOCUMENTS DE CENTRE 

OBJECTIUS 

OPERATIUS 

4.1. Revisar i actualitzar els documents de centre. 

 

 



OBJECTIU ESPECÍFIC: 1. MILLORAR ELS  RESULTATS ACADÈMICS 

OBJECTIU OPERATIU: 1.1. Participar en el programa d’innovació pedagògica Xarxa de competències bàsiques. 

ESTRATÈGIA: Participació en el programa per tal d’iniciar a l’escola un procés de transformació cap a un aprenentatge i avaluació per competències. 

 
 

Descripció de les actuacions 

 
Temporització 

 

 
 

Metodologia 
 

 
 

Responsables 
 

 
 

Recursos 
 

 
 

Indicadors del procés 
  

21-22 
 

22-23 
 

23-24 
 

24-25 

Creació d’un equip impulsor al centre 
encarregat de liderar el pla de treball 
establert del programa. 

 
X 

   Establir un equip de docents al centre que 
tinguin ganes d’iniciar un procés de canvi. Es 
nomenaran dos coordinadors, un dels quals 
ha de ser de l’equip directiu.  

 
Claustre 

Equip Directiu 

 
Humans 

Constatació que s’ha creat l’equip impulsor i 
s’han nomenat els dos coordinadors. 

Establir un pla de treball anual i 
incorporar-lo a la PGA del centre. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Cada curs s’establirà un pla de treball que 
s’inclourà a la PGA. Es marcaran uns 
indicadors clars per tal de poder fer-ne una 
avaluació del compliment. La intenció és 
anar de menys a més. 

 
Equip Directiu 
Equip Impulsor 

Claustre 

 
Humans 
Horaris 

Constatació que s’incorpora el pla de treball 
a la PGA i que es fa una valoració del mateix 
pla de treball a la MAC. 

Assistència de l’equip impulsor a les 
sessions de formació que es promoguin 
des de la Xarxa. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Els coordinadors de l’equip impulsor 
assistiran a les formacions que es proposin 
des de la Xarxa. 

 
Coordinadors EI 

 
Horaris 

Constatació que assisteixen a la formació i 
es fa el traspàs al claustre. 

Implementació de les pràctiques 
elaborades en diferents cursos i/o cicles. 

 
X 

 
X 

 
X 
 

 
X 

Mica en mica s’aniran implementant en els 
diferents cursos les pràctiques acordades en 
el pla de treball anual. 

 
Equip Impulsor 

Clasutre 

 
Varis 

Constatació que es compleixen els acords 
establerts en el pla de treball. 

Establiment de trobades i debats 
pedagògiques en el Claustre per tal de 
compartir el pla de treball establert. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Es fomentaran des de l’inici trobades i 
debats pedagògics en el Claustre per tal 
d’anar ampliant la “base” i avançar 
conjuntament en el projecte. 

 
Equip Directiu 
Equip Impulsor 

Claustre  

 
Varis 

Constatació que es fan i acords presos. 

Fer difusió de la participació en el 
programa a les famílies.  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

S’explicarà a les famílies en les reunions 
d’inici de curs, al Consell Escolar i a l’AMPA 
de la participació del centre i de les accions 
en el programa d’innovació. 

 
Claustre 
Famílies 

 
Humans 

Constatació que es porta a terme la difusió a 
les famílies. 

INDICADOR DE PROGRÉS SITUACIÓ INICIAL SITUACIÓ FINAL 
 
Grau de consolidació del programa d’innovació. 
 
 

 
Actualment no participem en el programa. Partirem de la participació 
dels docents, de la seva satisfacció, del nombre de pràctiques fetes i 
dels indicadors establerts en els plans de treball anuals.  

 
El grau de consolidació s’hauria d’establir en un punt mitjà, entre 
un 65 i un 75%.   
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OBJECTIU ESPECÍFIC: 1. MILLORAR ELS  RESULTATS ACADÈMICS 

OBJECTIU OPERATIU: 1.2. Introduir una nova metodologia de treball a tota la primària en l’àmbit matemàtic. 

ESTRATÈGIA: Aplicació del material i la metodologia d’INNOVAMAT a partir de 1r fins a 6è. 

 
 

Descripció de les actuacions 

 
Temporització 

 

 
 

Metodologia 
 

 
 

Responsables 
 

 
 

Recursos 
 

 
 

Indicadors del procés 
  

21-22 
 

22-23 
 

23-24 
 

24-25 

Concreció de la línia d’escola 
aplicant el material i la metodologia 
d’Innovamat des de 1r fins a 6è. 

 
X 
 

 
X 

  Es destinaran un mínim de 4 sessions 
en l’horari de cada classe. 

ED 
Mestres de 

primària 

Material 
Innovamat 

Constatació que s’aplica la nova 
metodologia a totes les aules de 
primària. 

Participació en les formacions i 
coordinacions dels docents amb el 
personal d’Innovamat. 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Els mestres assistiran a les formacions 
proposades així com es coordinaran 
amb els professionals d’Innovamat per 
resoldre dubtes. 

 
Mestres de 

primària 

 
Professionals 

Innovamat 

Assistència a les formacions i grau de 
satisfacció dels mestres en la resolució 
de dubtes. 

Seguiment per part de l’equip directiu 
dels dubtes i neguits que puguin 
sorgir. 
 

 
X 

 
X 

 
X 
 

 
X 

Nomenament d’un membre de l’equip 
directiu com a coordinador Innovamat 
per tal de fer el seguiment i coordinar-se 
amb els mestres i els professionals. 

ED 
Coordinador 
Innovamat 

 
Humans 

Constatació que es crea la figura del 
coordinador Innovamat. 
 

Desdoblament dels grups més 
nombrosos per treballar amb 
l’aplicació que proposa Innovamat. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Es desdoblaran els grups més 
nombrosos durant 1 sessió per poder fer 
un treball més acurat de l’aplicació. 

ED 
Mestres de 

primària 

Humans 
Tauletes 
digitals 

 

Constatació que es fa el desdoblament i 
nivell de satisfacció del professorat amb 
la utilitat del desdoblament. 

Valoració dels resultats obtinguts en 
les proves internes i externes de 
matemàtiques. 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

A final de cada curs es valoraran els 
resultats de les proves internes i de 
competències bàsiques en les sessions 
d’avaluació final. 

 
ED 

Mestres de 
primària 

 
Resultats 

proves 

Millora dels resultats dels alumnes en la 
competència matemàtica 

INDICADOR DE PROGRÉS SITUACIÓ INICIAL SITUACIÓ FINAL 

Millora dels resultats acadèmics dels alumnes en la competència 
matemàtica. 
 

Al curs 18/19 estàvem a la franja mitja – alta (71%) en les 
competències i amb un 95% que superen les proves internes. 

No baixar els resultats ni amb proves internes ni 
competències els dos primers cursos. 
Augmentar un 2% en les internes i arribar al 85% 
d’alumnes a la franja mitja-alta i alta de les competències 
els últims dos cursos.  

Grau de satisfacció envers el material i la metodologia nova per 
part del professorat, alumnat i famílies. 

Partim de zero ja que la metodologia és nova. Nivell de satisfacció general per sobre del 80% el primer 
curs i arribar a un 90% el quart curs.  
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OBJECTIU ESPECÍFIC: 1. MILLORAR ELS  RESULTATS ACADÈMICS 

OBJECTIU OPERATIU: 1.3. Consolidar el treball per projectes. 

ESTRATÈGIA: Aprofitament del treball ja fet en cursos anteriors i seguir avançant per tal de consolidar una metodologia de treball més competencial. 

 
 

Descripció de les actuacions 

 
Temporització 

 

 
 

Metodologia 
 

 
 

Responsables 
 

 
 

Recursos 
 

 
 

Indicadors del procés 
  

21-22 
 

22-23 
 

23-24 
 

24-25 

Realització de debat pedagògics amb 
el claustre per tal de consensuar el 
treball per projectes de l’escola. 

 
X 

 
X 

  Es marcaran dins les exclusives els 
claustres pedagògics suficients per 
parlar i arribar a acords sobre el treball 
per projectes a l’escola. 

 
ED 

Claustre 

 
Documentació 

i material 
sobre el tema 

 
Nombre de claustres pedagògics fets. 
Recull dels acords finals. 

Elaboració i revisió anual d’un 
document on es reculli com es fan i 
es treballen els projectes a l’Olivar.  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

S’elaborarà un document que sigui 
pràctic que reculli la manera de com fem 
els projectes a l’Olivar.  
Es farà una revisió periòdica anual per 
veure si cal modificar algun punt. 

 
 

Claustre 

 
Document 
elaborat 

Constatació que s’ha fet el document al 
finalitzar el curs 21-22. 
Constatació que es fa la revisió anual 
del document. 

Compartir el document elaborat amb 
el professorat de nova incorporació. 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

Cada vegada que hi hagi la incorporació 
d’un mestre nou al centre es compartirà 
el document elaborat.  

 
ED 

Coordinador de 
cicle 

 
Document 
elaborat 

Constatació que es comparteix el 
document amb el professorat de nova 
incorporació al centre. 

Establir el còmput horari destinat als 
projectes a primària.  

 
X 

   Es consensuarà l’horari de les classes 
amb el claustre per tal d’establir un 
còmput horari destinat als projectes. 

 
ED 

Claustre 

 
Horari de 
classes 

Constatar que es destina el total d’hores 
acordades al treball per projectes. 

INDICADOR DE PROGRÉS SITUACIÓ INICIAL SITUACIÓ FINAL 

 
Establir una línia d’escola pel què fa al treball per projectes. 

 
Actualment els diferents cicles treballen els projectes d’una 
manera diferent, sense haver-hi línia d’escola al respecte. 

 
Establir una línia d’escola on es respectin al 100% els 
acords presos sobre els projectes.  

 
Grau de satisfacció del professorat amb els acords presos i la 
línia d’escola establerta amb el treball per projectes. 
 

 
No s’observa un grau de satisfacció alt en el treball per 
projectes. 

 
Al finalitzar el curs 22-23, el 95% del professorat mostra 
un grau de satisfacció alt en el treball per projectes. 

Augment dels resultats de les proves de competències bàsiques 
de medi. 

L’últim curs de competències estem en un 71% del total de 
les franges mitja – alt i alt. 

Buscar que un 80% dels alumnes estigui a les franges 
mitja-alt i alt en les proves de medi. 
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OBJECTIU ESPECÍFIC: 1. MILLORAR ELS  RESULTATS ACADÈMICS 

OBJECTIU OPERATIU: 1.4. Potenciar l’aprenentatge de la llengua anglesa. 

ESTRATÈGIA: Incorporació de nous projectes per tal de potenciar l’anglès al centre. 

 
 

Descripció de les actuacions 

 
Temporització 

 

 
 

Metodologia 
 

 
 

Responsables 
 

 
 

Recursos 
 

 
 

Indicadors del procés 
  

21-22 
 

22-23 
 

23-24 
 

24-25 

Revisió de l’organització interna de 
centre en quan a la llengua anglesa 
 

 
X 

   Ens reunirem amb l’especialista 
d’anglès i el personal amb competència 
per fer anglès per tal de buscar una 
nova organització de centre. Que no 
recaigui tota l’especialitat a un. 

 
ED 

Mestres d’anglès 

 
 

Humans 

Acords presos i constatació de que es 
compleixen. 

Revisió dels criteris de centre en 
l’aprenentatge de la llengua anglesa 
a l’educació infantil. 
 

 
X 

   S’establiran uns criteris i unes pautes de 
les activitats amb llengua anglesa als 
cursos d’educació infantil. 

ED 
Mestres d’anglès 
Mestres d’infantil 

 
Humans  

Acords presos en quan a la llengua 
anglesa a educació infantil. 

Incorporació d’algun projecte 
d’anglès al cicle mitjà i superior. 
(AICLE, e-twining) 

  
 

 
X 

 
X 

Es fomentarà la participació en 
projectes d’anglès del Departament al 
cicle mitjà i superior. 

ED 
Mestres d’anglès 
Serveis externs 

 
Humans 

Incorporació dels projectes i grau de 
satisfacció dels mestres d’anglès. 

Incorporació de la llengua anglesa en 
els ambients artístics i en les 
activitats artístiques transversals de 
centre. 

  
 

 
X 

 
X 

S’introduirà la competència oral en 
anglès a partir de les activitats 
artístiques del centre. 

 
Mestres d’anglès 

 
Humans 

Constatació que s’ha fet. Valoració i 
grau de satisfacció dels mestres 
d’anglès. 

Coordinació dels especialistes 
d’anglès per tal d’establir pautes 
comunes de centre. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Reunions dels especialistes d’anglès 
per poder-se organitzar. 

 
Mestres d’anglès 

 
Horaris  

Incorporació en l’horari d’exclusives i/o 
lectives d’un espai de coordinació entre 
especialistes. 

INDICADOR DE PROGRÉS SITUACIÓ INICIAL SITUACIÓ FINAL 

 
Grau d’assoliment de la competència de la llengua anglesa de 
l’alumnat. 
 

 
L’últim curs de competències estem amb un 71% dels 
alumnes en total de la franja mitja – alt i alt.  

 
Un 80% de l’alumnat es situa a les franges mitjà-alt i alt de 
les competències bàsiques. 

 
Grau de satisfacció dels mestres d’anglès. 
 

 
Actualment,  1 especialista per tots els nivells de l’escola. 

 
El 100% dels mestres d’anglès mostra un grau alt.  



20 
 

OBJECTIU ESPECÍFIC: 1. MILLORAR ELS  RESULTATS ACADÈMICS 

OBJECTIU OPERATIU: 1.5. Potenciar l’àmbit artístic per avançar cap a un ensenyament més competencial. 

ESTRATÈGIA: Incorporació de noves activitats i ambients de l’àmbit artístic a tota l’escola. 

 
 

Descripció de les actuacions 

 
Temporització 

 

 
 

Metodologia 
 

 
 

Responsables 
 

 
 

Recursos 
 

 
 

Indicadors del procés 
  

21-22 
 

22-23 
 

23-24 
 

24-25 

Reflexió per part del Claustre de la 
incorporació d’activitats artístiques a 
tots els nivells d’infantil i primària. 

 
X 

   Es buscarà el consens amb el Claustre 
per tal de consensuar el treball artístic a 
cada nivell. 

 
Claustre 

 
Material vari 

Acords presos sobre el treball artístic per 
nivells al centre. 

Establiment d’unes activitats 
artístiques transversals per a cada 
nivell de l’escola. 

 
X 

   S’elaborarà una llista de quines seran 
les activitats artístiques que es 
centraran a cada nivell i/o cicle de 
l’escola per tal que quedin fixades. 

 
Claustre 

 
Material vari 

Llistat de les activitats transversals que 
es faran a cada nivell i la seva 
temporització. 

Creació d’una tarda d’ambients 
artístics a tota la primària, apostant 
per la barreja d’alumnes per cicle. 

  
X 

  S’apostarà per substituir la tarda que 
actualment es destina a plàstica per la 
d’uns ambients artístics per cicle més 
globals. 

 
Claustre 

 
Horaris 
Humans 

Elaboració d’uns criteris de temàtiques i 
metodologies de la tarda d’ambients 
artístics. 

Reflexió i establiment d’uns criteris 
d’avaluació d’aquestes activitats. 
 

  
X 

 
X 
 

 
X 

Els mestres elaboren pautes i rúbriques 
d’avaluació d’aquestes activitats. 

 
Claustre 

 
Currículum 

Material vari 

Elaboració de rúbriques i taules 
d’avaluació. 

Incorporació de la llengua anglesa en 
els ambients artístics i les activitats 
transversals del nivells. 

  
 

 
X 

 
X 

Una de les activitats transversals d’un 
nivell es farà en anglès i, també, una 
proposta d’ambient trimestral.  

Claustre 
Mestres d’anglès 

 
Humans 

Execució d’una activitat transversal en 
llengua anglesa i d’algun ambient de 
cicle de forma trimestral. 

INDICADOR DE PROGRÉS SITUACIÓ INICIAL SITUACIÓ FINAL 

Augment de la millora de la competència comunicativa, artística i 
cultural. 
 

 Un 90% de l’alumnat es situa en un nivell alt de la 
competència.  

Grau de satisfacció de tota la comunitat educativa amb el treball 
artístic realitzat a l’escola. 
 

Actualment no tenim dades. Un 95% de la comunitat educativa mostra un grau de 
satisfacció alt amb el treball artístic. 
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OBJECTIU ESPECÍFIC: 1. MILLORAR ELS  RESULTATS ACADÈMICS 

OBJECTIU OPERATIU: 1.6. Revisar i unificar l’avaluació. 

ESTRATÈGIA: Reflexió conjunta amb el claustre per tal d’introduir modificacions en aspectes referents a l’avaluació. 

 
 

Descripció de les actuacions 

 
Temporització 

 

 
 

Metodologia 
 

 
 

Responsables 
 

 
 

Recursos 
 

 
 

Indicadors del procés 
  

21-22 
 

22-23 
 

23-24 
 

24-25 

Unificació de la manera de fer 
l’avaluació en el treball per projectes 
a tota l’escola. 
 

 
X 

   S’incorporaran al document de treball 
per projectes diferents tipus d’avaluació 
a tenir en compte amb la realització dels 
projectes. 

 
ED 

Claustre 

 
Humans 
Materials 

Constatació de la incorporació al 
document. Grau de satisfacció del 
professorat amb la manera d’avaluar els 
projectes. 

Establiment d’unes pautes i criteris 
per tal de fer l’avaluació del treball 
més artístic. 
 

  
X 

 
X 

 
X 

A partir de l’ampliació del treball artístic 
a l’escola, es buscarà un consens per 
establir pautes d’avaluació així com 
incorporar aquesta informació a 
l’informe acadèmic. 

 
ED 

Claustre 

 
Humans 
Materials 

Constatació que s’ha fet. 

Revisió i unificació de les proves 
d’avaluació internes sistematitzades 
a tota la primària i infantil referent a 
les llengües i matemàtiques. 

 
X 

   Des de coordinació pedagògica es 
revisaran les proves sistemàtiques de 
llengua i matemàtiques per tal de veure 
quines es segueixen passant i quines no 

 
Cap d’estudis 

Coordinadores de 
cicle 

 
Humans 

Execució de la revisió i establiment de 
pautes a nivell d’escola sobre les proves 
internes més sistemàtiques. 

Reflexió conjunta per tal d’arribar a 
canviar el model d’informe a les 
famílies de l’avaluació parcial tant a 
infantil com a primària. 

  
X 

 
X 

 Es buscarà conjuntament un nou model 
d’informe intern d’avaluació parcial per 
primària i es reflexionarà si es vol 
canviar el d’infantil. 

 
Claustre 

 
Humans 
Materials 

Acords presos al curs 22-23 per tal 
d’aplicar el nou model d’informe el curs 
23-24. 

INDICADOR DE PROGRÉS SITUACIÓ INICIAL SITUACIÓ FINAL 

 
Grau de satisfacció del Claustre en les incorporacions en 
l’avaluació i amb els nous models d’informe  
 

 
Manquen pautes d’avaluació en el treball per projectes i 
artístic i actualment fem servir el model estàndard d’Esfer@ 
en l’avaluació parcial. 
 

 
Un 75% del claustre mostra un grau de satisfacció alt amb 
les mesures incorporades.  

 
Aconseguir que els resultats de les proves internes i externes 
siguin el màxim d’aproximats. 
 
 
 

 
Actualment, tot i que els resultats estan força equilibrats, 
encara ho podrien estar més. 

 
Mantenir uns resultats interns i externs el més equilibrats 
possibles. 
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OBJECTIU ESPECÍFIC: 1. MILLORAR ELS  RESULTATS ACADÈMICS 

OBJECTIU OPERATIU: 1.7. Millorar el procés de reciclatge a l’escola i col·laborar amb la iniciativa de reciclatge a nivell de poble. 

ESTRATÈGIA: Establiment d’unes pautes clares de reciclatge a l’escola i fomentar el respecte al medi ambient. 

 
 

Descripció de les actuacions 

 
Temporització 

 

 
 

Metodologia 
 

 
 

Responsables 
 

 
 

Recursos 
 

 
 

Indicadors del procés 
  

21-22 
 

22-23 
 

23-24 
 

24-25 

Revisió del procés de recollida 
selectiva que actualment es fa a 
l’escola en espai d’aula i en espais 
comuns. 

  
X 

  Es farà un anàlisi amb el claustre per 
veure en quina situació ens trobem i 
poder introduir millores en les activitats i 
materials per fomentar el reciclatge.  

 
Claustre 

Conserge 

 
Humans 
Materials 

Incorporació d’elements que manquin i 
constatació que es fan servir 
correctament. 

Col·laboració amb l’ajuntament en 
l’aplicació del nou model de recollida 
de residus del poble. 
 

  
X 

 
 

 
 

Una vegada l’ajuntament posi en 
funcionament el nou model de recollida 
es faran reunions per establir pautes 
comunes d’actuació. 

 
ED 

Regidoria 

 
Humans 
Materials 

Constatació que es compleixen els 
acords presos 

Revisió de les activitats externes que 
es realitzen actualment amb relació 
al respecte del medi ambient. 
 

 
X 

   Es farà un recull de les activitats 
externes que ja es fan i es buscarà un 
establiment i una temporització de les 
mateixes. 

 
Cap d’estudis 

Coordinadores de 
cicle 

 
Humans 
Externs 

Elaboració d’una llista amb la 
temporització  i recull de les activitats 
externes relacionades amb el medi 
ambient. 

Reflexió conjunta de si es vol 
incorporar el projecte hort  i galliner a 
l’escola. 
 

    
X 

Es valorarà amb el Claustre i l’AMPA si 
es vol iniciar el projecte hort i galliner a 
l’escola i veure si és possible amb els 
recursos que tenim. 

 
Claustre 
AMPA 

 
Humans 

Econòmics 

Acords presos segons la viabilitat del 
projecte.  

INDICADOR DE PROGRÉS SITUACIÓ INICIAL SITUACIÓ FINAL 

 
Augment del percentatge dels membres de la comunitat 
educativa que ha millorat els seus hàbits de reciclatge. 
 
 

 
Actualment, el procés de reciclatge a l’escola, sobretot en els 
espais comuns, té forces mancances. 

 
Un 100% de la comunitat educativa realitza correctament 
les pautes de reciclatge a l’escola. 
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OBJECTIU:2. MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL 

OBJECTIU OPERATIU: 2.1. Impulsar millores en la comunicació i participació de les famílies. 

ESTRATÈGIA: Establiment de noves mesures que facilitin la comunicació i la participació de les famílies del centre. 

 
 

Descripció de les actuacions 

 
Temporització 

 

 
 

Metodologia 
 

 
 

Responsables 
 

 
 

Recursos 
 

 
 

Indicadors del procés 
  

21-22 
 

22-23 
 

23-24 
 

24-25 

Foment de l’ús del correu d’escola, 
amb el domini escolaolivar.cat, per 
part de les famílies. 

 
X 

 
X 

  Es prioritzarà el correu d’escola com a 
primera eina de comunicació del 
centre. Es crearà la figura d’un 
membre de l’ED per tal de solucionar 
problemes. 

 
ED 

Famílies 

 
Humans 
Digitals 

Constatació que les famílies del centre 
fan servir el correu.  

Manteniment de la pàgina web del 
centre i de l’Instagram de l’escola 
actualitzats periòdicament. 
 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

La pàgina web del centre i l’Instagram 
han d’estar actualitzats per tal de ser 
una font d’informació més. Es vetllarà 
des de la figura de la coordinadora 
TAC. 

 
ED 

Coordinadora TAC 
Claustre 

 
Humans 
Digitals 

Constatació que la pàgina web del 
centre i l’Instagram es van actualitzant 
periòdicament. 

Millora del contacte amb els pares  i 
mares delegats/des de classe i així 
implicar-los en ser elements de 
transmissió d’informació. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

S’incorporarà el mòbil de centre al 
grup de Whatsup de pares i mares 
delegats. Es farà un mínim de 2 
reunions (inici i final de curs) amb els 
delegats/des. 

 
ED 

Pares i mares 
delegats/des 

 
Humans 
Digitals 

Grau de satisfacció dels pares i mares 
delegats/des amb la seva funció. 

Recuperació de la participació de les 
famílies en les festes de l’escola: 
Benvinguda, Pastorets, Sant Jordi, 
Carnestoltes, Castanyada... 

 
X 

 
X 

  Una vegada superada la pandèmia es 
prioritzarà que les famílies tornin a 
participar en les festes més principals 
de l’escola. 

 
ED 

Comissió Festes 
AMPA 

 
Humans 

Constatació que les famílies tornen a 
participar en les festes de l’escola. 

INDICADOR DE PROGRÉS SITUACIÓ INICIAL SITUACIÓ FINAL 

 
Grau de satisfacció de les famílies en relació amb la comunicació 
amb l’escola. 
 

 
Actualment només un 60% de famílies fa servir el correu 
d’escola. 

 
Un 90% de les famílies mostren un grau de satisfacció alt 
en relació a la comunicació amb l’escola. 

 
Grau de participació de les famílies en les festes d’escola. 
 

 
Degut a la pandèmia les famílies participen molt poc. 

 
Un 90% de les famílies participa en les festes. 
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OBJECTIU: 2. MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL 

OBJECTIU OPERATIU: 2.2. Recuperar la interacció entre els alumnes de l’escola. 

ESTRATÈGIA: Recuperació i foment de les activitats conjuntes entre els alumnes de diferents nivells de l’escola. 

 
 

Descripció de les actuacions 

 
Temporització 

 

 
 

Metodologia 
 

 
 

Responsables 
 

 
 

Recursos 
 

 
 

Indicadors del procés 
  

21-22 
 

22-23 
 

23-24 
 

24-25 

Recuperació de la interacció dels 
alumnes en les festes de l’escola. 
 
 

 
X 
 

 
X 

  Es tornaran a celebrar les festes de 
l’escola fomentant la interacció de tots 
els alumnes del centre, una vegada 
superada la pandèmia. 

 
Claustre 

Comissió festes 

 
Humans 

Constatació que es torna a fer. 

Recuperació de les activitats entre 
cicles: ambients, projectes... 

 
X 

 
X 

  Es recuperaran aquelles activitats que 
impulsaven la relació d’alumnes dels 
cicles com els ambients a infantil o 
projectes a primària. 

 
Claustre 

ED 

 
Humans 

Constatació que s’ha fet. 

Creació d’uns ambients artístics a 
primària que fomentin la barreja 
d’alumnes del cicle. 

  
X 

  Si s’acaben fent els ambients artístics 
a primària es fomentarà que sigui amb 
la barreja d’alumnes del cicle. 

 
Claustre 

 

 
Humans 

Constatació que s’ha fet i grau de 
satisfacció dels mestres. 

Buscar noves activitats que fomentin 
la interacció de grans amb petits. 
 
 

   
X 

 
X 

Es buscarà establir noves activitats 
que fomentin la interacció dels 
alumnes més grans amb els més 
petits de l’escola. 

 
Claustre 
Alumnes 

 
Humans 

Acords presos en relació a les activitats 
fetes i grau de satisfacció de mestres i 
alumnes. 

INDICADOR DE PROGRÉS SITUACIÓ INICIAL SITUACIÓ FINAL 

 
Recuperació de la interacció dels alumnes en les activitats i 
festes de l’escola  
 

 
Actualment, degut a la pandèmia, el grau d’interacció és 0. 

 
Recuperació del 100% de les activitats i festes.  

 
Grau de satisfacció dels alumnes i mestres en les activitats que 
fomenten la interacció d’alumnes. 
 
 
 

 
No disposem de dades en aquest sentit. 

 
Un 95% d’alumnes i mestres mostren un grau de 
satisfacció alt. 
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OBJECTIU: 2. MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL 

OBJECTIU OPERATIU: 2.3. Apostar per una bona coordinació amb l’AMPA de l’escola. 

ESTRATÈGIA: Millora en la comunicació entre l’AMPA i l’equip directiu. Revisió de les funcions de l’AMPA. 

 
 

Descripció de les actuacions 

 
Temporització 

 

 
 

Metodologia 
 

 
 

Responsables 
 

 
 

Recursos 
 

 
 

Indicadors del procés 
  

21-22 
 

22-23 
 

23-24 
 

24-25 

Planificació de reunions periòdiques 
entre l’AMPA i l’equip directiu. 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Es fixarà el mínim d’una reunió cada 
últim divendres de mes. 

 
ED 

AMPA 

 
Humans 

Calendari de reunions i constatar que es 
fan les reunions. 

Reflexió conjunta sobre les funcions 
de l’AMPA a l’escola. 
 
 

 
X 

 
X 

  Mitjançant reunions dins del mateix 
AMPA i en coordinació amb l’escola 
es fixaran les funcions de l’AMPA. 

 
AMPA 

ED 

 
Humans 

Acords presos en les reunions per parlar 
sobre aquest tema. 

Revisió i concreció de les comissions 
mixtes AMPA – Claustre. 
 

 
X 

   Es farà un plantejament de les 
comissions de l’AMPA i es concretarà 
quines seran les mixtes i quines no. 

 
AMPA 

Claustre 

 
Humans 

Acords presos i constatació del nou 
funcionament de les comissions mixtes. 
Incorporar-les a les NOFC. 

Reflexió conjunta per buscar un nou 
format de la sortida família – escola, 
així com de la festa de fi de curs. 

 
X 

 
X 

  Es faran reunions per buscar un nou 
enfoc a la sortida família – escola i 
valorar una possible fusió amb la festa 
de final de curs. 

 
AMPA 

ED 
Comissió festes 

 
Humans 

Reunions fetes i acords presos en 
relació a la sortida família – escola. 

Col·laboració amb l’AMPA per tal de 
fomentar el projecte de socialització 
de llibres. 

 
X 

 
X 

 
X 
 

 
X 

Es farà difusió per potenciar el 
projecte i que les famílies hi participin. 

 
ED 

 
Humans 

Augment de la participació de les 
famílies en el projecte de socialització de 
llibres. 

INDICADOR DE PROGRÉS SITUACIÓ INICIAL SITUACIÓ FINAL 

 
Grau de satisfacció dels membres i junta de l’AMPA en referència 
amb la coordinació amb l’equip directiu i el claustre. 
 

 
No disposem de dades en aquest sentit. 

 
Un 95% dels membres de l’AMPA mostren un grau de 
satisfacció alt. 

 
Augment de la participació de les famílies en les activitats i 
projectes conjunts entre AMPA i Escola. 
 

 
La pandèmia ha disminuït molt les activitats i projectes 
conjunts. Participació baixa en la socialització de llibres. 

 
Un 90% de les famílies participen en activitats i projectes 
conjunts. 
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OBJECTIU: 2. MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL 

OBJECTIU OPERATIU: 2.4. Fomentar la participació en les activitats del municipi i l’entorn.  

ESTRATÈGIA: Foment de la participació d’alumnes i famílies en activitats del municipi. Coordinació amb l’ajuntament. 

 
 

Descripció de les actuacions 

 
Temporització 

 

 
 

Metodologia 
 

 
 

Responsables 
 

 
 

Recursos 
 

 
 

Indicadors del procés 
  

21-22 
 

22-23 
 

23-24 
 

24-25 

Planificació d’una reunió trimestral 
mínima entre l’ajuntament i l’equip 
directiu. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Es faran aquestes reunions per tal de 
tenir una bona coordinació en relació 
a diversos temes: activitats, 
manteniment, projectes de poble...  

 
Regidories 

ED 

 
Humans 

Constatació que s’han fet un mínim de 3 
reunions al curs i acords presos. 

Participació dels alumnes de cicle 
superior al Consell d’Infants del 
municipi. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Es fomentarà que els alumnes de 5è i 
6è participin en les sessions del 
Consell d’Infants de Castellnou. 

 
Alumnes CS 

Tècnic joventut 

 
Humans 

Augment del nombre d’alumnes que 
participen en el Consell dels Infants. 

Recuperació i foment de les activitats 
relacionades amb la Biblioteca del 
centre: hora del conte. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Es mirarà de recuperar el format 
d’hora del conte fora d’horari lectiu i 
obert a tothom els divendres tarda. 

 
Comissió Biblioteca 

 
Humans 

Constatació de la recuperació de les 
activitats i augment de la participació 
d’alumnes i famílies. 

Coordinació amb l’ajuntament per tal 
d’analitzar la viabilitat del projecte 
Institut – Escola. 

 
X 

 
X 

  Formació d’una comissió amb 
representació de tots els sectors de la 
comunitat educativa per analitzar la 
viabilitat del projecte. 

ED 
Alcaldia i regidoria 

Comissió IE 

Humans 
Materials 

Econòmics 
Espais 

Constatació que es forma la comissió i 
acords presos en les reunions. 
Comunicació amb el Departament. 

INDICADOR DE PROGRÉS SITUACIÓ INICIAL SITUACIÓ FINAL 

 
Grau de satisfacció de l’equip directiu amb la coordinació amb 
l’ajuntament. 
 

 
Actualment el grau de satisfacció es troba en un punt 
correcte. 

 
Aconseguir un grau de satisfacció alt de l’equip directiu 
amb la coordinació amb l’ajuntament. 

 
Augment de la participació d’alumnes i famílies en les activitats 
municipals. 
 

 
Un 100% d’alumnes de 5è i un 60% de 6è participen al 
Consell dels Infants. La pandèmia dificulta la resta d’activitats. 

 
Aconseguir que un 80% de famílies i alumnes participin en 
activitats del municipi i l’entorn. 

 
Aconseguir implantar el Projecte Institut – Escola al nostre centre. 
 

 
Actualment no tenim Institut – Escola. 

 
Aconseguir que el projecte tiri endavant i tenir Institut- 
Escola al nostre poble. 
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OBJECTIU: 3. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

OBJECTIU OPERATIU: 3.1. Fixar una nova organització de centre envers l’atenció a la diversitat. 

ESTRATÈGIA: Establiment de noves pautes organitzatives referent a l’atenció a la diversitat de l’escola. 

 
 

Descripció de les actuacions 

 
Temporització 

 

 
 

Metodologia 
 

 
 

Responsables 
 

 
 

Recursos 
 

 
 

Indicadors del procés 
  

21-22 
 

22-23 
 

23-24 
 

24-25 

Acollida per part de l’equip directiu de 
la persona nova que se n’ocupi de 
l’especialitat d’educació especial. 

 
X 

   Es faran reunions amb la persona 
nova que entomi l’educació especial al 
centre per tal de fixar noves pautes 
organitzatives.  

 
Equip Directiu 
Mestr@ EE 

 
Humans  

Acords presos i grau de satisfacció de 
l’acollida per part de la nova persona. 

Incorporació de la figura de la cap 
d’estudis com a membre de l’equip 
directiu encarregada de fer el 
seguiment dels casos 

 
X 

 
X 

 
X 
 

 
X 

La cap d’estudis s’encarregarà de ser 
el lligam de l’equip directiu per estar al 
cas dels casos del centre i fer les 
coordinacions oportunes 

 
Cap d’estudis 

Claustre 
Mestr@ EE 

 
Humans 

Constatació que s’ha portat a terme. 

Reflexió per part del claustre en torn 
al decret d’inclusió. 
 

  
X 

 
X 

 Es farà un treball des de coordinació 
pedagògica que permeti prendre uns 
acords sobre l’aplicació del decret 
d’inclusió al centre 

 
Equip Directiu 

Claustre 

 
Humans 
Materials 

Acords presos. 

Seguiment de l’alumnat els quals 
disposen de PI 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

Mantenir una coordinació periòdica de 
la mestre d’educació especial, tutors, 
cap d’estudis i EAP per tal de fer el 
seguiment dels alumnes amb PI. 

Cap d’estudis 
Mestr@ EE 
Tutors/es 

EAP 

 
Humans  

Grau de satisfacció dels agents implicats 
referent a la coordinació i el seguiment. 

Coordinació amb l’EAP, serveis 
socials i professionals externs. 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Es mantindrà una coordinació 
periòdica amb tots els agents implicats 
amb l’atenció a la diversitat. 

Direcció / Cap 
d’estudis / EAP / 
Assistenta social 

 
Humans 

Nombre de reunions fetes amb els 
professionals externs. 

INDICADOR DE PROGRÉS SITUACIÓ INICIAL SITUACIÓ FINAL 

 
Grau de satisfacció de totes les persones implicades en la nova 
organització envers l’atenció a la diversitat. 
 

 
Partim d’haver de fer una nova organització degut al canvi de 
persona en l’especialitat. 

 
El grau de satisfacció es situa en una franja alta.  
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OBJECTIU: 3. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

OBJECTIU OPERATIU: 3.2. Potenciar el treball de la coeducació per una educació no sexista, la diversitat sexual i la prevenció de la violència a les tutories.   

ESTRATÈGIA: Establiment de pautes de treball a l’escola per tal de desenvolupar una educació no sexista, de respecte a la diversitat sexual i per la prevenció de la violència. 

 
 

Descripció de les actuacions 

 
Temporització 

 

 
 

Metodologia 
 

 
 

Responsables 
 

 
 

Recursos 
 

 
 

Indicadors del procés 
  

21-22 
 

22-23 
 

23-24 
 

24-25 

Buscar xerrades que fomentin la 
formació del Claustre entorn a la 
coeducació, perspectiva de gènere i 
la diversitat sexual. 

 
X 

 
X 

  Es buscarà poder fer alguna xerrada 
al Claustre per fomentar la formació i 
l’aplicació d’estratègies pel tractament 
de la perspectiva de gènere. 

 
Equip Directiu 

Claustre 

 
Humans 

Econòmics 

Constatar que s’han fet un mínim de dos 
xerrades al llarg del curs. 

Buscar xerrades, conjuntament amb 
l’AMPA, per tal d’oferir a les famílies 
del centre entorn a la perspectiva de 
gènere i/o respecte a la diversitat 
sexual.  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Es treballarà amb l’AMPA en la 
recerca de xerrades per poder oferir a 
les famílies del centre que tractin 
temes de diversitat sexual, educació 
sexual i perspectiva de gènere. 

 
Equip Directiu 

AMPA 

 
Humans 

Econòmics 

Constatar que s’ha fet alguna xerrada al 
llarg del curs i fer un càlcul del nombre 
d’assistents.  

Treball des de les tutories de grup i 
les individualitzades a mitjà i superior 
dels temes esmentats. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Es buscaran estratègies per tractar 
des de les tutories de grup i les 
individuals temes que fomentin 
l’educació no sexista. 

 
Claustre 

 
Humans 
Materials 

Constatar que es comparteixen les 
accions fetes i dutes a terme en una 
sessió de claustre al trimestre. 

Establiment d’un protocol al centre 
per a la prevenció i tractament dels 
diferents tipus de violència que es 
poden donar. 

 
X 

 
X 

  Es farà un document que sigui àgil i 
útil on es recullin les accions de centre 
per fomentar la prevenció i pautes del 
tractament dels diferents tipus de 
violència que es poden donar.  

 
Equip Directiu 

Claustre 
AMPA 

 
Humans  
Materials 

Constatar que s’ha fet el document. 

Incorporar a les NOFC el protocol 
establert al centre. 

 
 

 
X 

  Adjuntar el document fet a les NOFC 
del centre, 

 
Equip Directiu 

 
Materials 

Constatar que s’ha adjuntat el document 
a les NOFC del centre. 
 

INDICADOR DE PROGRÉS SITUACIÓ INICIAL SITUACIÓ FINAL 

 
Grau de satisfacció del Claustre entorn a les formacions fetes i al 
treball dut a terme a les tutories sobre la perspectiva de gènere, 
la diversitat sexual i la prevenció dels diferents tipus de violència. 
 

 
Actualment no tenim dades del grau de satisfacció dels 
mestres. 

 
El 95% del Claustre mostra un grau de satisfacció alt. 
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OBJECTIU: 4. DOCUMENTS DE CENTRE 

OBJECTIU OPERATIU: 4.1. Revisar i actualitzar els documents de centre 

ESTRATÈGIA: Revisió i actualització del PEC, NOFC i Projecte lingüístic.  

 
 

Descripció de les actuacions 

 
Temporització 

 

 
 

Metodologia 
 

 
 

Responsables 
 

 
 

Recursos 
 

 
 

Indicadors del procés 
  

21-22 
 

22-23 
 

23-24 
 

24-25 

Actualització del PEC per a que sigui 
el referent de la línia d’escola. 
 

 
 

 
X 

 
X 

 Es faran reunions periòdiques per tal 
de fer la revisió i actualització del 
document. Es presentarà al Consell 
Escolar el treball fet. 

Equip directiu 
Claustre 

 
Humans 

Constatació que s’ha fet l’actualització 
del document i s’ha penjat a la web del 
centre.  

Actualització i revisió de les NOFC 
 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

Es revisarà i actualitzarà el document 
per tal de tenir-lo al dia en 
coordinacions pedagògiques. 

Equip Directiu 
Coordinadores de 

cicle 

 
Humans 

Constatació que s’ha fet l’actualització 
del document i s’ha penjat a la web del 
centre. 

Actualització del Projecte Lingüístic 
de centre, incorporant el nou 
tractament de la llengua anglesa 

   
X 

 
X 

S’actualitzarà el document una 
vegada consensuat el tractament de la 
llengua anglesa al centre. 

Equip Directiu 
Coordinadores de 

cicle 
Mestres anglès 

 
Humans 

Constatació que s’ha fet l’actualització i 
s’ha penjat a la web del centre. 

INDICADOR DE PROGRÉS SITUACIÓ INICIAL SITUACIÓ FINAL 

 
Els 3 documents han d’estar revisats i actualitzats al finalitzar el 
mandat de direcció. 
 

 
Les últimes actualitzacions del PEC i NOFC són del 2014 

 
Al 2025, tots els documents han d’estar revisats, 
actualitzats i penjats a la web. 



8. INDICADORS PER A L’AVALUACIÓ  

Els indicadors serviran per avaluar l’exercici de la direcció durant els propers 4 anys. Això ens permetrà 

conèixer el grau d’assoliment dels objectius.  

A part dels indicadors de procés i de progrés que hem esmentat per a cada una dels objectius, 

estratègies i actuacions previstes en els apartats anteriors, proposem també diversos mecanismes 

d'avaluació de la nostra gestió com a equip directiu. L’avaluació ens ha de servir per reflexionar sobre la 

millora dels processos organitzatius, pedagògics i de funcionament del centre. A la taula següent, podem 

veure quin són els mecanismes que seguirem tant en l’avaluació formativa, que ens permetrà anar fent 

reajustaments i autoregulacions durant el procés d’aplicació del PdD per tal que sigui un document viu, 

flexible i real que s’adapti als canvis i a les necessitat que vagin sorgint; l’autoavaluació pròpia de 

l’equip directiu, per tal de ser conscients del desplegament del PdD; i l’avaluació final, en finalitzar el 

període del PdD.  

 

AVALUACIÓ FORMATIVA 

Què avaluarem? La millora dels aprenentatges dels alumnes, de l’organització i el funcionament del 

centre. 

Com ho avaluarem? Analitzant el grau d’acompliment dels indicadors de procés i progrés del PdD. 

A partir dels resultats de les proves internes i externes del centre. 

A partir dels SIC i l’AVAC. 

Quan avaluarem? A final de cada curs. 

Qui avaluarà? El claustre. 

On es recollirà? A la Memòria Anual de Centre. 

On aniran les 

propostes de canvi? 

A la Programació General Anual del curs següent. 

Com es farà la difusió? S’exposarà en Consell Escolar. 

 

AUTOAVALUACIÓ EQUIP DIRECTIU 

Què avaluarem? L’acompliment i la satisfacció de la comunitat educativa per l’aplicació del PdD i per 

l’exercici de la direcció. 

 

Com ho avaluarem? A través de la pròpia autoreflexió en el sí de l’equip directiu. 

A través de valoracions orals i/o enquestes escrites al claustre i al consell escolar. 

Quan avaluarem? Al finalitzar el segon any de l’exercici de la direcció. 

Qui avaluarà? El propi equip directiu a partir de la pròpia autoavaluació i a partir de les valoracions 

recollides. 

On es recollirà? A la Memòria Anual de Centre del segon any. 

On aniran les A la Programació General Anual del tercer any. 
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propostes de canvi? 

Com es farà la difusió? S’exposarà en Claustre i en Consell Escolar. 

 

AVALUACIÓ FINAL 

Què avaluarem? Com ha incidir en el centre l’aplicació del PdD en els 4 anys de l’exercici. 

Com ho avaluarem? Analitzant el grau d’acompliment dels indicadors de procés i progrés del PdD. 

A partir dels resultats de les proves internes i externes de centre. 

 

Quan avaluarem? En finalitzar el període de 4 anys en l’exercici de la direcció. 

Qui avaluarà? Equip Directiu, Claustre, Consell Escolar, Inspecció educativa. 

On es recollirà? En un informe valoratiu. 

On aniran les 

propostes de canvi? 

Si és el cas, al document de renovació del PdD i/o es posaria a disposició del centre. 

Com es farà la difusió? Exposant al Claustre i al Consell Escolar. 

 

Per tal de tenir una pauta de mesura del grau de compliment dels indicadors marcats en el PdD, 

proposem seguir la graella següent: 

 

GRAU 

APLICACIÓ 

0% 25% 50% 75% 100% 

Sense evidencies Alguna evidència Evidència Evidències clares Evidències totals 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

En l’avaluació final, el grau d’acompliment dels objectius es considerarà: 

 Molt satisfactori: igual o superior al 80%. 

 Satisfactori: entre el 70 i 80%. 

 Millorable: per sota del 70%. 

 

9. MECANISMES DE RETIMENT DE COMPTES 

 

Garantir la transparència, tenir en compte les opinions, avaluar amb precisió i compartir les informacions 

són aspectes bàsics a tenir en compte en el funcionament d’un model participatiu de gestió en un centre 

escolar. Els mecanismes de retiment de comptes ens permeten dur a terme aquesta gestió.  

La concreció del PdD es farà mitjançant la Programació General Anual de Centre (PGA) de cada curs, on 

es desenvoluparan els seus objectius, les seves actuacions i s’establiran els indicadors. 

A la Memòria Anual de Centre (MAC) es recollirà l’avaluació dels objectius, de les actuacions previstes, 

així com les propostes de millora per a tornar a definir actuacions futures i les modificacions que calguin 

per a millorar els objectius del PdD.  
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Els mecanismes de retiments de comptes als òrgans de control i participació es farà seguint la següent 

temporització: 

QUAN? QUI? QUÈ? A QUI? 

 

 

 

INICI DE CURS 

Direcció   

Equip Directiu 

Presentació del PdD Claustre / Consell Escolar 

Comunitat educativa (web) 

Equip Directiu  

Claustre  

Elaboració de la PGA Claustre 

Equip Directiu Presentació de la PGA Claustre - Consell Escolar – 

Inspecció   

 

 

DURANT EL CURS 

Equip Directiu 

Claustre 

Seguiment dels objectius de 

la PGA 

Equip Directiu – Claustre  

Direcció Valoració, liquidació i 

aprovació del pressupost. 

Direcció – Departament 

Educació – Consell Escolar – 

Claustre  

 

 

FINAL DE CURS 

Equip Directiu 

Claustre 

Valoració i elaboració de la 

MAC 

Claustre 

Equip Directiu Presentació de la MAC Claustre - Consell Escolar – 

Inspecció   

 

FINAL DE MANDAT 

Equip Directiu Informe final de mandat Claustre - Consell Escolar – 

Inspecció   

 

Així mateix, com a escola sempre hem mantingut dues entrevistes fixes amb les famílies com a mínim 

(final del primer i tercer trimestre) per tal d’informar del seguiment, evolució i resultats dels seus fills i filles.  

També, la coordinació amb l’AMPA per diversos temes de centre: extraescolars, festes, colònies, 

menjador, socialització... és fonamental.  

10. LIDERATGE DISTRIBUÏT 

 

Com a professional de l’educació sempre he vist l’escola com un gran equip. La paraula equip és molt 

important per entendre el funcionament d’un centre. És per això, que entenc i aposto perquè la direcció de 

l’Olivar tingui un model de lideratge distribuït. Un lideratge on la coresponsabilitat impregna l’equip, on la 

participació activa de tots els membres sigui una constant. És per això, que per tal que això passi, és molt 

important que des de l’equip directiu es promogui un clima de benestar, confiança, escolta i 

reconeixement de les persones que formen la comunitat educativa. 

Tenir una visió estratègica del centre permetrà preveure les accions a realitzar i, d’aquesta manera, 

distribuir-les de la millor manera. És per això que volem centrar el lideratge distribuït en la interacció de 

tots els membres de la comunitat educativa, segons el context on desenvolupen la seva tasca.  
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En l’organització de centre, que seria el nostra gran equip, tots els membres de la comunitat educativa 

entenem que els alumnes són l’eix central de la nostra tasca. És per això que, la resta de persones, ens 

organitzem en altres equips, que remem en la mateixa direcció per tal de beneficiar a l’equip de tots i 

totes: l’Olivar.  

Els agrupaments dels docents sobre els quals recauria aquest lideratge distribuït són els següents: 

 CLAUSTRE: format per 18 persones. Proposem reunions setmanals per tal de tractar temes 

pedagògics i altres de centre. 

 EQUIPS DE CICLE: format pels membres de cada cicle, normalment 4. Es reuneixen, mínim un 

cop a la setmana per tal de tractar temes propis del cicle i/o de centre. 

 COORDINACIÓ PEDAGÒGICA: format per la cap d’estudis i, en ocasions la direcció si escau, i 

les coordinadores de cada cicle. Es reuneix mínim un cop al mes. 

 EQUIP IMPULSOR: està pensat si l’escola acabem entrant dins el projecte d’innovació 

pedagògica de la Xarxa de competències bàsiques. 

 COORDINACIONS: TAC, de riscos, de festes, de biblioteca que desenvolupen les tasques que 

tenen encomandes. 

 EQUIP DIRECTIU: format pels tres membres que ocupen els càrrecs. Es reuneix un mínim de 

dos cops a la setmana.  

Un dels fets més destacats que els tres membres de l’equip directiu hem après de les fundadores de 

l’escola és que totes les opinions del Claustre són benvingudes, tothom pot aportar coses ja siguis 

funcionari definitiu, provisional, interí o mestre/a en pràctiques. Considerem molt important seguir aquesta 

dinàmica per tal de fomentar un bon clima de confiança.  

A més a més, sempre tenim present al personal no docent de l’escola. Tothom participa d’una manera o 

altra en el funcionament del gran equip, assumint la seva quota de responsabilitat. Per tant, aquí tothom 

és important: des de l’administrativa al servei de neteja, passant per la conserge, la vetlladora, el personal 

de cuina i el monitoratge del menjador.  

I no voldria deixar de banda un altra element molt important de l’escola: les famílies. La participació de les 

famílies és fonamental per tal de fer funcionar l’escola. Amb unes responsabilitats de les persones 

implicades ben definides que defineixin les accions a portar a terme al llarg del curs. Una bona 

coordinació amb l’AMPA,  amb els pares i mares delegats i delegades i amb el Consell Escolar ens 

permetrà avançar cap aquest objectiu.  

Serem fidels al lema de la nostra escola: JUNTS FEM ESCOLA! 
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11. BASES REGULADORES 

 

 Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE). 

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

 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. (DOGC 6824 - 5.3.2015) 

 Decret 39/2014 de 25 de març pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la 

provisió dels llocs de treball docents. 

 Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema 

educatiu inclusiu. 

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

 Decret 181/2008 de 9 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació 

infantil. 

 RESOLUCIÓ EDU/600/2021, d’1 de març, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar 

el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació. 

 Projecte Educatiu Escola l’Olivar. 

 Projecte Lingüístic Escola l’Olivar. 

 Normes d’organització i funcionament Escola l’Olivar. 

 Programació General Anual Escola l’Olivar curs 2020-2021. 

 Curs per l’exercici de la funció directiva organitzat pel Departament d’Educació (2018).  

 

 

 


