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1. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS  

Els primers paràgrafs d’aquest projecte, contenen els PRINCIPIS que guiaran i justificaran les accions que al llarg de 

quatre anys ens proposem dur a terme al nostre centre, l’escola Ramon Llull.  El contingut és tota una declaració 

d’intencions, reflexionada, consensuada i compromesa d’un equip que posa al capdavant, la defensa del dret de l’infant 

a rebre una educació integral i de qualitat1 .Ara bé, no hauríem pogut definir els objectius necessaris si no comptéssim 

amb el coneixement profund de la realitat del nostre centre. Ens fonamentem doncs, des de la globalitat i objectivitat que 

aporten els documents revisats: PEC, NOFC, indicadors de centre, resultats acadèmics interns i externs, així com, de les 

aportacions i reflexions dels membres de la Comunitat Educativa.  

En primer lloc i de forma ferma, decidim apostar per vetllar pel principi d’escola inclusiva2 Incorporant com a tal, el principi 

d’equitat, entenent que cadascú ha de rebre el que necessita atenent a les seves necessitats individuals. Alhora, el 

principi d’igualtat, procurant els recursos materials i personals, oportunitats de relació, experiències, d’aprenentatge i fent 

un incís especial, a la coeducació i igualtat de gènere.  

La nostra escola compta amb una aula SIEI, una aula d’acollida i un elevat nombre de famílies i alumnes de procedència 

estrangera. Posem en alça l’enriquiment que això comporta per a la nostra Comunitat Educativa i apostem per assegurar 

i promoure la integració i convivència en el present, conscients que  així podrem esdevenir, ciutadans cívics i 

responsables en un futur.  

Ineludiblement, ens mou la necessitat d’acompanyar els nostres infants en la seva formació per esdevenir ciutadans 

competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris i responsables. Entenem que el nostre projecte havia de contenir objectius 

per assegurar i promoure accions que facilitin l’assoliment de les competències bàsiques3. 

 
1 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.  
2 Decret 150/2017, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu. 
3 Decret 119/2015, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació Primària 

Als  alumnes, famílies i mestres amb qui he compartit experiències 

que  impregnen, de forma ineludible, el contingut del projecte que 

ara  presento. Tots ells han ajudat a construir la  visió de l’educació 

tal com l’entenc, concep i defenso en aquest moment. 
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Els centres exerceixen autonomia pedagògica per a concretar els mètodes pedagògics que facilitaran l’assoliment dels 

objectius establerts4. És per aquest motiu que des de fa 3 anys, l’escola ha apostat per convertir-se en escola TÀNDEM 

d’arts escèniques. De la mà del TNC, s’ha dissenyat un projecte d’innovació que incorpora, com a eina pedagògica, per 

la millora dels resultats acadèmics, els beneficis d’integrar les arts escèniques en el PEC . Mantenim una postura 

continuista i ens proposem adjudicar a aquest projecte un lloc rellevant als trets d’identitat del Centre.  

Entenem el PEC com un document viu i en constant evolució que incorpora el caràcter propi del Centre. Entomem la 

responsabilitat, tal com marca la normativa vigent,  de mantenir actualitzada la documentació de centre. Volem que 

aquesta reflecteixi la voluntat de la  nostra comunitat i és per aquest motiu, que alhora aprofitem per  definir els canals 

de participació dels diferents membres.  

I per concloure, volem posar en alça el  principi de coresponsabilitat educativa. Primer de tot, dins l’equip de mestres, 

amb una aposta clara per l’establiment d’un organigrama que fomenti un model de lideratge distribuït o compartit.  I a 

més, ens proposem promoure un treball conjunt entre escola i família, que permeti una acció coherent i coordinada, 

perquè compartim un mateix objectiu:          els nostres infants.  

 2. QUI SOM ? 

2.1.- Una mica d’història. 

El nostre centre fou inaugurat el 1931, amb la voluntat de crear noves escoles on l'educació fos "popular i de qualitat". 

Per aquest motiu, des de l'any 1917, en diversos llocs de la ciutat s'alçaren edificis monumentals per apropar l'educació 

a la població, sense cap distinció d'origen ni de situació social. A la dreta de l’Eixample, s’aixecà l’escola Ramon Llull, 

formada per dos edificis de cinc nivells d'alçat (soterrani, planta baixa, dos pisos i sota coberta) totalment simètrics, entre 

els que es desenvolupa un cos rectangular d'un pis -que a manera de vestíbul- els uneix. L'existència dels dos edificis es 

deu a la pròpia concepció educativa del moment, crear un col·legi mixt però on els alumnes estiguessin separats per 

sexe; així es crea un pavelló per nens i un per nenes. Les aules sempre s'obren a amplis halls o passadissos que 

permeten la circulació dels alumnes i estan decorats amb murals i una font d’aigua de ceràmica al bell mig. 

 
4 Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius. 



5 
 

En l’actualitat, curs 2019-2020, el Ramon Llull és un centre de dues línies per nivell, tret dels cursos de 1r i 2n que es 

troben triplicats. Amb una matriculació de 91 alumnes nous, formen part del nostre centre un total de 487 alumnes . La 

reducció a dues línies es va iniciar fa gairebé 10 cursos, tot just esclatar la crisis econòmica i començar una suposada 

davallada demogràfica. És aleshores, quan l’administració dona pas a una petició sol·licitada per l’escola molts anys 

abans per tal d’adaptar-se a les dimensions i els organigrames de la resta d’escoles públiques de la ciutat. Mentre aquesta 

situació no es produïa i amb 3 línies per nivell, l’escola ha estat immersa en un continu moviment d’entrades i sortides 

d’alumnat, en la seva majoria nouvinguts (matrícula viva). Aquest fet ha esdevingut en una composició d’alumnat de 

cultura estrangera molt superior, en percentatge, al de la resta d’escoles públiques de l’Eixample. I en els darrers anys la 

majoria amb informe NESE. 

2.2.- Situació 

L’Escola Ramon Llull està situada a l’Avinguda Diagonal 275 entre dos barris de la Dreta de l’Eixample: Fort Pienc i 

Sagrada Família.  

El barri del Fort Pienc  

El Fort Pienc és el barri més petit de tot l’Eixample i ben a prop de la plaça de les Glòries. Des del seu naixement ha estat 

un barri popular, ferroviari i industrial, que amb el pas dels anys s’ha anat transformant en un barri residencial amb una 

oferta cultural de gran qualitat. El Fort Pienc destaca també pel una alta densitat de població xinesa que té una important 

presència comercial al barri.  

El barri de la Sagrada Família  

De tradició comercial i residencial, avui en dia ha esdevingut un dels centres neuràlgics del turisme de la ciutat. Al voltant 

del temple, els negocis i l’habitatge, cada cop estan més dirigits a donar resposta aquest sector. Provocant l’encariment 

del preu dels pisos i provocant que algunes famílies del centre hagin de marxar del barri, obligant a canviar de centre o 

bé, a realitzar desplaçament cada dia.  

En general, podríem dir que en aquests barris hi conviu població autòctona i nouvinguts d’arreu del món. Així s’ha creat 

un conjunt poblacional cosmopolita que barreja moltes cultures i diferents estils de vida, tant per les seves tradicions com  

per les seves possibilitats econòmiques. 
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2.3.- Indicadors socioeconòmics 

La població del nostre centre és d’un nivell socioeconòmic i cultural mitjà-baix, amb un índex d’atur important. L’activitat 

econòmica de les famílies es basa principalment en el petit comerç, la construcció i els serveis. A l’actualitat, conviuen 

alumnes i famílies d’unes 25 nacionalitats diferents, uns 300 alumnes tenen nacionalitat estrangera, a banda dels que la 

tenen espanyola, però provenen de família nouvinguda. No hem d’oblidar l’existència a l’escola de famílies amb situacions 

laborals precàries i amb diferències socials que es reflecteixen en diversos moments de la vida escolar dels seus fills/es, 

com per exemple: dificultat de pagament del material socialitzat d’aula o per participar en les sortides, manca de temps 

en família, habitatges en mal estat o compartides entre vàries famílies, sentiments d’enyorança del país origen i/o 

dificultats d’adaptació, trencament familiar ... 

2.4.- Trets d’identitat 

Com a tret fonamental de la nostra singularitat, es troba la creença compartida de considerar les arts escèniques com 

unes eines per potenciar el desenvolupament de la persona d’una manera integral. El cos, la ment i l’ànima es posen en 

acció per viure experiències que els aportaran coneixement . Experimentar i conèixer tots els llenguatges del cos ens 

permetrà obrir-nos a la comunicació, a ser receptius i emissors  de coneixement. No parlem de teatre com a producte si 

no com a procés.  

Principis  

1. Treballem perquè el nostre alumnat tingui esperit crític, siguin alumnes col·laboradors, creatius i comunicatius. 

Esdevinguin persones plenes i felices.  

2. Utilitzem els recursos que ens aporten les arts escèniques per tal d’aprendre des del cos, des del cor i des del 

cervell. 

3. L’infant és el centre d’aprenentatge. L’acompanyem des de l’observació de la seva singularitat, posant en valor 

l’esforç i el compromís, acceptant l’error com a camí a l’èxit i potenciant sempre la curiositat i les ganes 

d’aprendre. 

4. Generem escenaris d’aprenentatge  mantenint viva la motivació. Promovem la col·laboració entre tots els 

membres de la comunitat educativa (equip docent, alumnes, PAS i pares i mares del centre) 
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3.- FONAMENTACIÓ 

Ens hem plantejat diferents qüestions que junt amb els apartats anteriors, ens ajudaran a fer una anàlisi del punt de 

partida del nostre centre i així, poder avançar en la redacció dels objectius. 

3.1.-Com ens condiciona aquesta estructura arquitectònica? I el fet de tenir una llarga tradició educativa?  

La dispersió vertical i el trencament ocasionat per la distribució en dos edificis, ens dificulta l’establiment d’una 

comunicació fluïda i fomenta les pràctiques educatives o línies metodològiques diferenciades entre els cicles. Malgrat ser 

una escola amb un llarg bagatge, el fet de partir d’un ensenyament tradicional, unit al moviment i jubilació del professorat, 

els canvis en política i innovació educativa i la necessitat de resposta a noves necessitats culturals i socials, genera un 

marc de reajustament i reinvenció, sovint més complex que començar  de nou. L’estat de l’interior de l’edifici és converteix 

en un greu handicap a l’hora de projectar una imatge positiva vers l’exterior i que el posa en un greuge comparatiu amb 

l’entorn  

3.2.- Quins passos s’han fet ja en matèria d’innovació pedagògica? 

En aquest intent de reinventar-nos, els darrers dos cursos s’ha treballat amb la fundació de La Pedrera, per a formar un 

projecte Tàndem amb el TNC. L’escola ha rebut el seu suport i formació, s’han arribat a acords sobre l’aplicació del 

projecte i ha servit per engrescar al claustre i les famílies. 

Els Escenaris d’Aprenentatge són les propostes pedagògiques que oferim als infants per aprendre. Parteixen de 

situacions reals o fictícies en les quals els nens i nenes participen de manera activa per resoldre un repte proposat. A 

partir de la proposta s’aniran desenvolupant les competències, de manera globalitzada, així com l’assoliment dels 

continguts claus de cada àmbit d’aprenentatge.  

Els recursos teatrals ens serveixen en aquest cas, per contextualitzar les històries, per ser el fil conductor del repte. 

L’aparició de diferents personatges transporten als nens i nenes al món de la ficció en el qual ells i elles amb les seves 

investigacions i les seves vivències, en donaran   resposta. 
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3.3.- Què ens diuen les darreres valoracions (AVAC 12/2019)? 

Rendiment acadèmic de l’alumnat: els resultats interns mostren un índex de superació de les matèries instrumentals 

per sota de les mitjanes dels centres de la mateixa complexitat. Els resultats externs indiquen que la competència 

lingüística es troba al nivell mitjà-baix i per sota dels centres de la mateixa complexitat. Destacant l’expressió escrita com 

la dimensió on el percentatge de la part baixa és molt superior a la mitjana de Catalunya  i a més, ha patit un retrocés 

gradual els darrers 3 anys . Llengua catalana, castellana i anglesa obtenen un 43%, 33% i 68 %, respectivament, 

d’alumnat no competent en aquesta dimensió. Les competències associades a l’àrea de coneixement del medi presenten 

uns percentatges de no assoliment entre el 35% i el 43%. 

Objectius de centre: es desprèn de l’avaluació la importància del manteniment del projecte Tàndem, com a afavoridor i 

potenciador de les millores en la planificació i estratègies metodològiques. Caldria incloure quines d’aquestes estratègies 

pot ajudar a reconduir els resultats acadèmics, sobretot d’expressió escrita i medi. Es veu la necessitat de definir i 

compartir uns objectius estratègics clars i definits per a cada curs escolar,  

Condicions d’equitat: a l’apartat d’abandonament i absentisme es destaca un índex d’absències superior al 25% per 

sobra la mitjana de centres de la mateixa complexitat. Rellevant també la falta de puntualitat de l’alumnat, que esdevé a 

hores d’ara una dinàmica molt estesa entre les nostres famílies. En quant a convivència i participació, es dona una 

davallada de l’assistència de les famílies a les reunions grupals d’inici de curs. En l’aspecte d’inclusió, es remarca la 

necessitat de treballar estratègies sobre els rols en els moments on hi ha la presència de dos professionals a l’aula. 

3.4.- ORIENTACIONS PER A L’ELABORACIÓ DELS OBJECTIUS  

De l’anàlisi del context, la documentació del centre,  la trajectòria educativa , l’anàlisi i valoració a partir de l’aplicació 

AVAC 2019 i de la visió que ens aporta la DAFO realitzada el curs 18-19, identifiquem les següents situacions, que ens 

han orientat a l’hora de definir els objectius del projecte: 

• Millora de resultats acadèmics, sobretot àmbit lingüístic, centrada en la construcció una metodologia globalitzada i 

competencial. 

• Procés de reflexió i construcció de la línia pedagògica conjunta del centre, tot compartint experiències i expectatives. 

• Definició del projecte Tàndem i els Escenaris d’aprenentatge, perquè son ben valorats per tota la comunitat educativa. 
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• Importància del seguiment de l’alumnat amb algun tipus de dificultat ja sigui de caire personal o social, tot assegurant  

la correcta aplicació del Decret Inclusió. Procurant no fer  més gran la desigualtat de determinats col·lectius en risc. 

• Augment de la coresponsabilitat del professorat, partint de la premissa que el 70% de l’alumnat no competent a final 

d’etapa ha estat escolaritzat al nostre centre com a mínim, tota l’etapa de primària. 

• La nostra diversitat cultural suposa una oportunitat i un repte com a ciutadans acollidors i responsables.  

• Establiment de relacions vinculants entre els membres de la comunitat educativa, afavorint la cohesió i l’empoderament. 

• Incloure de manera explícita i definida, la participació de les famílies a la realitat del centre. 

• Necessitat de tenir documents de centre actualitzats de forma participativa i garantint-ne la difusió a  la comunitat. 

• Potenciar la comunicació família-escola i acompanyar tot donant eines que ajudin en la criança dels infants. 

• Cal replantejar l’ús dels espais interns amb objectius pedagògics, per fomentar la comunicació dels membres del centre, 

per potenciar més oportunitats d’aprenentatge, per crear una millor imatge i major sentiment de pertinença. 

El nostre projecte de direcció, tenint en compte les situacions identificables detectades i atenent els objectius educatius 

plantejats per la Unió Europea, les directrius de la Llei d’Educació de Catalunya i en el marc de l’Ofensiva de país a favor 

de l’èxit escolar, es fixa com a objectius:  

ÀMBIT PEDAGÒGIC 

OBJECTIU 1: Construir una línia pedagògica innovadora i competencial que s’adapti al nostre Centre i 

sigui respectuosa amb els principis establerts al PEC. 

OBJECTIU 2: Millorar l’assoliment de les competències bàsiques. 

ÀMBIT ORGANITZATIU 

OBJECTIU 3: Crear i actualitzar els documents de centre (PEC I NOFC), amb la participació de la 

comunitat educativa, segons la normativa vigent. 

ÀMBIT RELACIÓ AMB L’ENTORN 

OBJECTIU 4: Millorar la cohesió entre tots els membres de la comunitat educativa, cercant el benestar 

emocional i el respecte mutu. 
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4.- OBJECTIUS DEL PROJECTE 

4.1.- Àmbit pedagògic: Construir una línia pedagògica innovadora i competencial que s’adapti al nostre Centre i 

sigui respectuosa amb els principis establerts al PEC.  

En quin punt ens trobem? Estem començant a construir aquesta nova metodologia, i enguany s’han començat a posar 

en pràctica els primers Escenaris d’Aprenentatge. Ara bé, ens manquen alguns aspectes per donar forma, consolidar  i 

afavorir la sostenibilitat en el temps: 

- El plantejament dels reptes dels Escenaris, en alguns casos, no acaba de ser prou significatiu o no genera una 

necessitat real. 

- Les matèries no es troben presents de forma globalitzada i les connexions entre àrees no és prou representativa. 

- Es mantenen sessions d’àrees instrumentals per seguir treballant alguns continguts de forma aïllada, però s’han 

disminuït considerablement, a favor dels Escenaris. Com menys globalitzats són els Escenaris, més sensació de falta 

de temps per treballar les àrees instrumentals. 

- Malgrat que els reptes generen curiositat i són motivadors, les activitats que es desenvolupen sovint són reproductives 

i poc competencials. 

- S’han establert algunes dinàmiques de treball cooperatiu i en general, s’ha deixat de banda el treball individualitzat. 

- L’avaluació competencial no és present encara als Escenaris i la taula de programació incorpora criteris d’avaluació, 

però no indicadors. Cal més varietat d’instruments d’avaluació per incloure la funció reguladora . 

- Les activitats d’acollida no acaben de portar-se a terme a molts nivells i caldria valorar els motius i fomentar-les. 

- Mantenir la sessió setmanal de programació Tàndem. Mestres i especialistes es troben en un espai únic i elaboren els 

Escenaris d’Aprenentatges. 

Per tot això, considero que per tirar endavant aquest projecte i que esdevingui innovador i fidel a l’enfocament 

competencial, cal establir un objectiu prioritari de millora sobre ell mateix. A més, la implicació del claustre serà total, 

perquè és un projecte d’escola que volem que esdevingui un tret d’identitat i ens aporti singularitat. M’agradaria justificar 

algunes de les actuacions que apareixen a la taula: 
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Activitats formatives internes de centre (estratègia 2):  De les diferents modalitats formatives a les quals  podem optar, 

el nostre projecte opta per una de caràcter intern (FIC). Per una banda, és un tipus de formació que ens permet apropar-

nos molt més al punt de partida i  les necessitats del mateix centre. Permet anar contextualitzant i reconduint el contingut 

de les unitats i enfocar-ho a la presa d’acords consensuats. Podem arribar a sentir-nos que s’apropa molt més a la nostra 

singularitat, al nostre caràcter propi. 

El grup impulsor, representat per almenys un membre de cada cicle, junt amb l’equip directiu gestionen l’organització i 

contingut de les sessions. La presència de membres de tots els cicles ens ajuda a tenir present, al màxim possible, les 

singularitats de cada edat a la planificació del curs. Un altre motiu que ens ha fet decidir per aquesta modalitat, és poder 

aprofitar la competència, bagatge i formació del nostre claustre. Tothom pot formar part del grup impulsor, sigui en la 

totalitat o en algun aspecte concret, i compartir el seu coneixement amb el grup. Esdevé un espai òptim i una oportunitat 

perquè l’equip directiu mostri també les seves qualitats de lideratge pedagògic. 

Intercanvi pedagògic de bones pràctiques (estratègia 2) : Un cop al trimestre, s'exposaran en claustre alguns dels 

Escenaris d’Aprenentatge amb l’objectiu d'acostumar-nos a mostrar i compartir la nostra tasca. Ara per ara, ens costa 

incorporar algunes matèries als escenaris i aquests espais d’intercanvi poden servir d’exemple o per rebre suport. En 

resum, fomenten l’empoderament i la col·laboració entre companys. Alhora, es promou que comencem a sortir de les 

nostres aules i compartim la responsabilitat del disseny de les programacions. 

Seguint la mateixa estratègia, proposem mantenir les sessions de Programacions Tàndem, amb el propòsit de donar 

un paper actiu als mestres especialistes o de suport i a la vegada, impulsar el treball cooperatiu i la codocència. 

Setmanalment es realitzarà la sessió de programació Tàndem a l’espai ampli de la biblioteca, cada nivell es reuneix per 

anar creant el seu Escenari d’aprenentatge. 

Especialistes i mestres de suports també hi són presents i fan aportacions als nivells on participen, o en d’altres, si creuen 

que tenen coneixements o inquietuds que puguin ser d’utilitat . Els donem l’espai i la possibilitat d’assabentar-se i poder-

se involucrar en el que es fa a l’aula, en resum, de compartir i dissenyar estratègies comunes. 

Pel que fa a l’estratègia 3, està basada en l’eix 2 de la Rúbrica de canvi. Els aspectes que cal redefinir per desenvolupar 

un model d’ensenyament-aprenentatge  de caràcter competencial, s’intentaran modificar mitjançant les actuacions 

d’aquesta estratègia.
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 ÀMBIT PEDAGÒGIC  

OBJECTIU 1: Construir una línia pedagògica innovadora i competencial que s’adapti al nostre Centre i sigui respectuosa amb els principis establerts al PEC. 

ESTRATÈGIES ACTUACIONS INDICADORS TEMPORTITZACIÓ RESPONSABLES 

20-21 21-22 22-23 23-24 
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Recopilació de pràctiques reeixides que volem mantenir (projectes i activitats). Recull de pràctiques que responguin al plantejament 

competencial. 

(quantitat  indicadors riquesa competencial) 

    

Equip directiu 

Enquesta de satisfacció amb el plantejament horari establert i distribució d’activitats. Grau de satisfacció i propostes . 

(75% d’acord i viabilitat propostes) 
    

Redacció dels principis de la metodologia Tàndem i dels Escenaris d’Aprenentatge. Document consensuat i presentat en claustre. 

(95% aprovació claustre) 
    Cap estudis 

Coordinadors cicle 

Reflexió sobre la presència a les programacions actuals d’aspectes de la metodologia 

competencial: seqüència didàctica, priorització continguts, materials didàctics, 

agrupament alumnat, atenció a la diversitat i avaluació. 

Participació activa en els espais de reflexió. 

(document indicadors competencials omplert) 
    

Claustre 

Equip directiu Recull d’aspectes a millorar. 

(propostes viables i ajustades) 

Anàlisi dels resultats acadèmics: proves externes i internes. Percentatge de superació de les diferents competències. 

(recull de dimensions amb resultats inferiors) 
    Equip directiu 

Detecció de les competències  que no s’estan desenvolupament satisfactòriament 

(incloses les transversals). 

Llistat de les competències en que cal incidir més. 

(competències treballades a cada Escenari) 
    Equip directiu 

Claustre 

Grau d’aplicació Qualitat d’execució Grau d’impacte 

Recopilació de dades per establir punt de partida i necessitats a cobrir. Grau de veracitat i rellevància de les informacions recollides. Creació d’una nova metodologia lligada a les necessitats del centre. 
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Definició compartida del significat de metodologia competencial i globalitzada. Interès i aportacions realitzades 

(nombre i qualitat d’intervencions dels docents) 
    

Equip directiu 

Claustre Elaboració d’un document de centre. 

(document consensuat pel 75% claustre) 

Formació interna de centre per la millora en el desenvolupament competencial . Aprofitament i qualitat de les pràctiques realitzades. 

(presentació d’activitats competencialment riques) 
          Equip impulsor 

Equip directiu 
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Intercanvi de bones pràctiques, com a font d’aprenentatge mutu, dels Escenaris 

d’Aprenentatge de tots els nivells. 

Col·laboració i suport vers els altres. 

(quantitat d’aportacions constructives realitzades) 
     

Claustre 

Qualitat de l’exposició realitzada. 

(claredat, estructura i capacitat per captar l’atenció) 

Difusió d’experiències educatives de l’entorn que poden encaixar a la nostra Comunitat. Idoneïtat de les experiències en el nostre context. 

(nombre d’experiències aplicables al centre) 
    Cap d’estudis 

Grau d’aplicació Qualitat d’execució Grau d’impacte 

Adquisició de coneixements i eines per potenciar el treball competencial. Implicació del claustre a les sessions. Claustre capacitat per formular propostes competencialment més riques. 

ES
TR

A
TÈ

G
IA

 3
: E

st
ab

lim
en

t i
 a

pl
ic

ac
ió

 d
e 

no
ve

s 
m

es
ur

es
 m

et
od

ol
òg

iq
ue

s 

co
m

pe
te

nc
ia

ls
 i 

gl
ob

al
itz

ad
es

. 

Establiment d’una seqüència didàctica marc a les programacions Tàndem. Redacció d’acords després de reflexió 

(elaborat i consensuat pel 90% claustre) 
    

Cap d’estudis 
Selecció de continguts per matèries i incorporació als Escenaris d’Aprenentatge, de 
forma globalitzada. 

Recull amb la distribució vertical dels continguts de les àrees 
instrumentals. 

(conté tots els continguts sense repeticions) 

    

Incorporació d’activitats multinivell i que respectin les diferències individuals.  

Nombre i qualitat de les incorporacions d’aquests elements a les 

programacions  modificades o noves. 

(Escenaris amb almenys 1 activitat de cada element) 

 

     

Equip directiu 

Equip impulsor 

Coordinadors cicle 

Assegurar la presència de diferents tipus d’agrupament d’alumnes i treball cooperatiu.     

Desplegament de les competències transversals a les programacions i/o activitats que 

ajudin a la promoció de la coeducació i perspectiva de gènere. 
    

Introduir activitats i instruments d’avaluació competencials.     

Grau d’aplicació Qualitat d’execució Grau d’impacte 

Incorporació a les programacions d’aula dels criteris competencials acordats. Seguiment dels acords presos sobre programació. Creació de programacions de nivell seguint una línia d’escola competencial. 
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. Valoració dels canvis establerts i la seva repercussió en l’alumnat. Nombre i tipologia dels canvis en l’assoliment de les 

competències. 

     

Equipo directiu 

Valorar el coneixement i satisfacció de les famílies sobre la nova metodologia. Comentaris individuals a les entrevistes amb famílies. 

(50% satisfacció positiva) 

     

Mestres tutors/es 

Elaboració d’un document sobre la metodologia de l’escola Ramon Llull. Document compartit i exposat en Consell Escolar. 

(Consensuat 90% Consell ) 

     

Equip directiu 

Concreció de noves vies d’innovació per un futur. Participació del claustre i viabilitat de les propostes. 

(nombre i qualitat d’aportacions) 
     

Claustre 

Equip directiu 

Grau d’aplicació Qualitat d’execució Grau d’impacte 

Elaboració del document que reculli les directrius de la línia metodològica. Consens i participació de l’equip de mestres en la formulació. Publicació per compartir amb famílies i mestres (sobretot pels nous)  
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4.2.-  Àmbit pedagògic: Millorar l’assoliment de les competències bàsiques. 

En aquests moments, al nostre centre donem resposta a uns 80 alumnes que reben seguiment per part de la CAD i 

Comissió Social. Alguns d’ells tenen Dictamen d’Escolarització i assisteixen a la SIEI i d’altres, tenen informe de 

reconeixement NESE per tractar-se de situacions sòcio-culturals desafavorides. A més, també s’afegiria l’alumnat de 

nova incorporació en els darrers 2 cursos i un nombre important d’alumnes de procedència estrangera que no tenen 

domini suficient de la llengua.  

Els resultats de l’anàlisi de les proves externes mostren que cal donar resposta de forma prioritària a l’àmbit de llengua 

(estratègia 1). Des de diversificar les activitats de lectura, tenint en compte els diferents àmbits: saber llegir, llegir per 

aprendre i gust per la lectura, passant per l’adjudicació de recursos humans i temporals. L’establiment d’una seqüència 

didàctica més competencial en el treball de l’expressió escrita que contempli l’elaboració de textos funcionals i 

significatius, a més d’incorporar eines i instruments d’avaluació competencial. També es fa imprescindible definir quines 

tipologies i com s’integren en els diferents Escenaris d’Aprenentatge. 

A partir del treball oral, cerquem el foment del vocabulari i la millora de les estructures gramaticals, prou malmeses pel 

nombre de llengües d’origen en contacte. El desconeixement de moltes famílies  de la llengua catalana i també castellana, 

tot i que en menor nombre i la poca presència del català com a llengua vehicular per comunicar-se entre els iguals, fa 

necessari sistematitzar l’aprenentatge de la llengua oral .Volem que els alumnes tinguin una competència lingüística 

adequada , tot cercant la millora de la seva integració. (estratègia 2) 

Poso l’organització de l’atenció a la diversitat (estratègia 3) en el punt de mira, considero que aquesta ha d’estar al 

servei de la pedagogia. És per això, que ens plantegem  canvis en l’organització com poden ser: criteris de priorització, 

horaris, funcions i funcionament del servei, entre d’altres. Sempre fidels als principis d’escola inclusiva, fomentant la 

codocència i considerant les necessitats de tot l’alumnat i sobretot, des del respecte pels nostres alumnes de la SIEI, en 

especial. El nostre equip té present la funció compensadora de l’educació i per pal·liar els desajustament que algunes 

realitats socials i culturals provoquen, ens plantegem apropar l’experimentació i la descoberta, de forma prioritària. Crear 

nous  espais d’aprenentatge (estratègia 4), tot reconvertint els ja existents en fonts de descoberta i estimulació. 

Comptem amb grans passadissos, que no s’utilitzen més que de pas, volem donar una altra utilitat i reflexionar sobre què 

incorporar i com, esdevindrà un treball pedagògic i cooperatiu (docents, alumnes, famílies) molt ric i profitós . 
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ÀMBIT PEDAGÒGIC 

OBJECTIU 2: Millorar l’assoliment de les competències bàsiques. 

ESTRATÈGIES ACTUACIONS INDICADORS TEMPORTITZACIÓ RESPONSABLES 

20-21 21-22 22-23 23-24 
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Coordinació pedagògica, entre educació infantil i cicle inicial, a l’ inici i final de curs, amb 
el propòsit de compartir les actuacions realitzades envers l’aprenentatge de la lectura. 

Participació a les trobades i exposició d’activitats. 

(Nombre d’acords i seguiment al curs següent) 

    Cap estudis 

Cicle Inf. / Inic. 

Diversificació d’activitats de lectura a nivell d’aula i de centre. Nombre d’activitats fixes i diverses de lectura. 

(2 1r any – 3 2n any – 4 3r any) 

    Cap estudis 

Coord. Biblioteca 

Dedicació horària de suport a la lectura . Concreció en l’horari del temps de lectura. 

(30’ lectura diària) 

    
Equip directiu 

Creació de racons de llengua a educació infantil. Elaboració de material i posada en marxa. 

(1r any plantejament general – 2n any P5 / P4 – 3r  P3) 

    Equip directiu 

Equip Infantil 

Fer difusió d’activitats de foment de la lectura del centre i/o de l’entorn proper, entre 
l’alumnat i les famílies . 

Publicacions al web d’informacions de lectura. 

(3 activitats al curs) 

    Cap estudis 

Coord. Biblioteca 

Grau d’aplicació Qualitat d’execució Grau d’impacte 

Incorporació d’activitats diversificades de lectura. Establint i respectant un espai per desenvolupar aquesta competència. Millora de les habilitats:  de saber llegir, llegir per aprendre i gust per la lectura 
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Establiment de la seqüència didàctica de les activitats d’expressió escrita. Document consensuat amb la seqüència a seguir.     Cap estudis 

Distribució de les tipologies textuals per nivells. Recull de les tipologies de cada Escenaris 

(3 cada curs) 

    Cap estudis 

Coordinadors cicle 

Desdoblament de les sessions d’expressió escrita per afavorir l’atenció més directa. Valoració dels mestres implicats 

(75% resultats positius) 

    
Equip directiu 



16 
 

 

 

Grau d’aplicació Qualitat d’execució Grau d’impacte 

Confecció d’UD de tipologies textuals amb un enfoc competencial. Incorporant els acords presos i aplicant recursos humans (desdoblaments) Alumnat amb millor capacitació lingüística per la vida quotidiana. 
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. Aplicació de criteris de rendibilització de recursos personals i materials en l’AD. Augment del nombre d’hores i la qualitat de l’atenció. 

(increment positiu al llarg dels 4 cursos) 

    
Equip directiu 

Difusió entre el claustre de diferents modalitats de codocència Recull amb els acords presos i aplicació. 

(posada en pràctica 1 model de codocència i  

valoració positiva 75%) 

     

Membres CAD 
Definició de la responsabilitat dels mestres  de suport a  la programació i avaluació  

Reunions trimestrals per establir mesures coordinades entre tots els docents que 

intervenen amb alumnes NESE. 

Funcionalitat de les trobades per establir mesures d’atenció de 

suport coordinades. 

(valoració positiva 75% per mantenir sistemes de reunions) 

    

Equip directiu 

Equip docent 

CAD 
Nivell setmanal  amb el mestre tutor per a facilitar la coordinació i elaboració 

d’adaptacions i recursos. 

Grau d’aplicació Qualitat d’execució Grau d’impacte 

Establir mesures concretes dins el PAD per afavorir l’atenció alumnat. Esdevenir una prioritat educativa organitzativa i metodològicament, pels 

membres de la Comunitat. 

Major índex de superació a la franja de No assoliment CB. 
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Establiment de prioritats educatives i com es pretén incidir.  Relació de necessitats educatives i espais més adient a crear. 

(4 propostes raonades) 

    Equip Infantil-Inicial 

Equip directiu 

Organització de trobades del grup-mixt.  Calendari de reunions. 

(2 trobades al trimestre) 

    Equip directiu 

Grup-mixt 

Confecció dels materials i espais, previ informe presentat a claustre. Consens del claustre i la funcionalitat de l’espai i els materials. 

(75% favorable i funcionament òptim de l’espai) 

    

Grup-mixt 

Grau d’aplicació Qualitat d’execució Grau d’impacte 

Implementació d’uns espais útils, adients, motivadors i experimentalment 

rics. 

Capacitat de treball del grup mixt (pares-docents) per consensuar un espai 

òptim. 

Augment de les experiències sensorials i experimentals per un major 

desenvolupament de les competències. 



17 
 

4.3.- Àmbit organitzatiu: Crear i actualitzar els documents de centre (PEC I NOFC), amb la participació de la 

comunitat educativa, segons la normativa vigent. 

És evident que aquest objectiu respon a la necessitat de crear uns documents que no tenim o que cal actualitzar. Però 

el nostre compromís va més enllà de la confecció; ho volem aprofitar i treure’n rendiment . Serà una oportunitat per 

promoure la discussió pedagògica i arribar a uns acords, que ajudaran de retruc, i en molts casos, a construir el primer 

objectiu que ens plantegem (definir línia metodològica). A la vegada, també serà l’oportunitat per promoure i incloure 

la participació de tots els sectors de la Comunitat Educativa. 

L’impacte de tots aquests documents, a banda del profit que en traiem en la seva elaboració, és el fet de comptar amb 

uns acords que ajudaran a poder compartir amb mestres nous i famílies nouvingudes, un projecte que volem que 

es mantingui, sigui sostenible i segueixi creixent. 

PEC 

En aquests moments el que tenim és un esborrany que no ha pres encara forma. El que teníem estava totalment 

obsolet i fa temps que s’intenta renovar.  

Els objectius de millora que em proposo al PdD sorgeixen, en gran part, de les mancances del PEC. És per això, 

que consolidar la línia metodològica, establir prioritats o definir la relació dels membres de la comunitat i la seva 

participació, seran prioritaris en els propers 4 anys. 

NOFC 

Malgrat la llarga trajectòria del centre, no hi compta amb aquest document, ni tan sols un esborrany. Podem trobar 

alguna versió de l’anterior document “R.R.I.” Alguns mestres han manifestat la necessitat de comptar amb ell, per 

la necessitat de compartir tots les mateixes directrius i respostes davant situacions quotidianes. 

Com a objectiu de millora d’organització ens proposem elaborar el document amb la participació dels membres de 

la comunitat. Es faran servir diferents mitjans i suports per recollir dades i sobretot, es mantindrà la prioritat en el 

consens i en intentar ser fidels a l’establiment d’una línia vertical coherent i compartida. 

Pla 

Acollida 

Es un document que contempla, de forma clara, les actuacions en situacions d’acollida dels diferents sectors: 

alumnat, professorat, personal d’administració, professionals externs i alumnes de pràctiques. Repartir les 

responsabilitats entre diferents membres i així promoure el lideratge distribuït, serà una de les aportacions que 

tindrem presents. 

Pla 

Atenció 

Diversitat 

És un esborrany elaborat el curs 13-14 i recull molta informació sobre el tractament de l’atenció a la diversitat, 

sobretot de la seva organització i funcionament. Podem trobar les actuacions de la CAD, de la coordinació de 

mestres EE, serveis externs, modalitats d’atenció, alumnat, circuits i protocols de detecció i derivació, entre d’altres. 

La SIEI i l’aula d’acollida també queden definides en aquest document. 

Adaptar el document al Decret d’inclusió 150/2017, contemplar com podem difondre’l al claustre i fer arribar els 

conceptes de mesures i suports universals, addicionals i intensius, entre d’altres, entrarien en la nostra proposta 

de millora. 
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ÀMBIT ORGANITZATIU 

OBJECTIU 3: Crear i actualitzar els documents de centre, amb la participació de la comunitat educativa, segons la normativa vigent. 

ESTRATÈGIES ACTUACIONS INDICADORS TEMPORTITZACIÓ RESPONSABLES 

20-21 21-22 22-23 23-24 
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Lectura del PEC actual i debatre les possibles modificacions. Participació activa i constructiva del claustre. 

(debat en almenys ¼ part del text) 

    
Claustre 

Redacció de la proposta inicial d’actualització per part de l’Equip Directiu. Document elaborat segons normativa. 

(proposta consensuada 95% i adaptada al centre) 

    
Equip directiu 

Participació, revisió, actualització i aprovació per part del claustre dels aspectes 
pedagògics del PEC. 

Participació activa i constructiva del claustre. 

(debat i aportacions d’almenys 50% dels membres) 

    Equip directiu 

Claustre 

Participació de la Comunitat Educativa en la revisió i actualització de la resta d’apartats.     Comunitat 

Educativa 

Grau d’aplicació Qualitat d’execució Grau d’impacte 

Elaboració d’un document obert, flexible i que reflecteixi la personalitat del 

nostre Centre. 

Mesures preses per afavorir la participació. Obtenció d’un document que es pugui compartir amb famílies, mestres, xarxa 

educativa i que faciliti la transmissió de la nostra tasca . 
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 Establiment dels apartats prioritaris dels que no ho són tant, i d’aquests determinar els  
més urgents . (Puntualitat i assistència com a prioritat) 

Relació dels apartats per ordre d’importància. 

(no superior a 5) 

    
Equip docent 

Concreció per cicles dels apartats que requereixin de més debat i consens. Aplicabilitat dels acords consensuats per l’equip de cicle. 

(absència de incongruències intercicles) 

    Equip directiu 

Coordinador cicle 

Elaboració per part de l’Equip Directiu dels capítols més expositius. Redacció concisa dels apartats encomanats. 

(lectura fàcil i resolutiva) 

    Equip directiu 

Grau d’aplicació Qualitat d’execució Grau d’impacte 

Elaboració del document NOFC ajustant-nos a la normativa i incorporant la 

nostra realitat. 

Aprofitament de l’espai d’elaboració com a moment de discussió 

pedagògica i organitzativa del centre. 

Document marc on recórrer davant de de les múltiples actuacions que es 

poden donar  a un centre escolar. 
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Elaboració d’un nou protocol de portes obertes. Millora de les valoracions dels assistents 

(75% respon satisfactòriament). 

    Comissió 

objectius 

Organització de les reunions d’inici de curs. Augment del nombre d’assistents i valoracions positives . 

(augment del 10% 2n any – 20% 3r any – 30% 3r any) 

    Comissió 

objectius 

Confecció del document d’acollida a mestres nous.(material informatiu) Presència de les informacions necessàries per adaptació. 

(manca informació 25 1r any–10% 2n any–5% 3r any) 

    
Direcció 

Adaptació a les directrius del decret d’inclusió . Presència als Escenaris d’activitats multinivell. 

(75% incorpora algunes directrius als Escenaris) 

    
Cap estudis 

Incorporació de les propostes d’optimització de l’estratègia 3 objectiu 2. Aplicació de les propostes  i valoració de les mateixes. 

(95% positives en acabar el projecte) 

    
Equip directiu 

Grau d’aplicació Qualitat d’execució Grau d’impacte 

Creació de dos documents que contenen les estratègies i actuacions pràctiques 

davant l’acolliment i atenció a la diversitat. 

Adaptació als criteris d’escola inclusiva. Sistematització d’actuacions més efectives en l’acollida a mestres i famílies, 

així com per atendre a la diversitat. 
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Redacció acurada respectant la coeducació i la perspectiva de gènere.  Eliminació de llenguatge inapropiat. 

(reducció del 100%) 

    

Direcció 

Posada a l’abast dels documents a la Comunitat Educativa. Difusió amb antelació dels documents. (75% han llegit el 

document i valoren positiva la temporització de la 

revisió). 

    

Publicació dels aspectes més rellevants del document a la pàgina web del centre. Nombre de visitants a la pàgina web del centre. 

(augment del 10% dels visitants) 

    

Grau d’aplicació Qualitat d’execució Grau d’impacte 

Presentació en sessions informatives i publicació en mitjans digitals i paper. L’accessibilitat a les famílies del Centre. Augment del coneixement del Centre per part dels membres de la Comunitat, 

amb l’objectiu d’afavorir l’apropament i participació. 
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4.4.- Àmbit relacions amb l’entorn: Millorar la cohesió entre tots els membres de la comunitat educativa, cercant 

el benestar emocional i el respecte mutu. 

Es tracta d’un objectiu de relació amb l’entorn, amb el propòsit de millorar, ampliar o incloure els lligams entre els membres 

de la Comunitat Educativa.  

Considero cabdal que tots els membres es sentin agents actius d’aquest centre i per tant, que tots tenim quelcom a 

aportar “tot suma” (estratègia 1). I per afavorir, cal donar oportunitat i espai perquè això sigui així. Ara per ara, no existeix 

cap relació amb els monitors de menjador i només s’estableix una relació d’intercanvi puntual a les entrades i sortides de 

migdia. Les famílies comencen a entrar als Escenaris d’Aprenentatge, però encara cal que els facilitem més l’accés oferint 

una participació més regular i fent propostes on ells sentin que poden aportar. Pel que fa als alumnes, algun curs, fa 

alguna petita activitat de suport als més petits (padrins de lectura), i si apostem per l’aprenentatge entre iguals, hem 

d’obrir les portes i fer-ho extensiu a més cursos, no només a 6è.  

I per últim, considero imprescindible que la figura del mestre posi en valor la seva professionalitat. El dia a dia o les 

tutories individuals amb famílies, ja ho fan, però volem incorporar més actuacions. Les trobades de grup-classe a inici de 

curs, acostumen a ser un traspàs d’informació, i aquí és on volem donar un gir. Incorporar temes d’interès, diferents a 

cada curs i que donin resposta a les necessitats dels alumnes d’aquell nivell. Demostrar la nostra expertesa i coneixement 

en determinats temes, i de pas, incloure dinàmiques de participació. De retruc, pot ser una bona manera d’augmentar el 

nombre de famílies que assisteixen, que acostuma a ser força baix. 

En definitiva, potenciar la presència de tots els membres, donant oportunitat d’afavorir les relacions entre els diferents 

membres, i empoderant les seves figures ens ha de portar a un augment de la coresponsabilitat pel bé dels infants i 

de la societat, en general. 

Si amb les actuacions anteriors cercàvem que els membres de la comunitat educativa mostressin el seu valor individual, 

la segona estratègia ve a posar l’incís al potencial del treball conjunt (Estratègia 2). Buscar objectius comuns a 

desenvolupar conjuntament, seria el lligam entre totes les activitats proposades i d’altres que es podrien anar afegint. 
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Tal i com reflecteix la Diagnosi del centre, ens trobem en un entorn on els hàbits com dormir, alimentació i altres aspectes, 

com els relatius a la manca d’estimulació, la puntualitat, la coeducació o l’ús de pantalles, es manifesta a les aules en 

forma de dificultats d’aprenentatges, atencionals o conductuals.  

Preparar trobades on es parli d’aquests temes o col·laborant conjuntament creant espais de l’escola, i tenir així 

l’oportunitat de conèixer de més a prop la realitat d’una comunitat intercultural com la nostra. 

Introduir als monitors a les sortides respondria a un doble objectiu. Per una banda, permetre que coneguin de més a prop 

la nostra tasca, i també ens trobaríem al mateix nivell que mestres i podríem compartir informacions i millorar la 

comunicació i relació, en general. Però també cerca un altre objectiu, i és el fet de descarregar als mestres de suport i 

AEE d’aquesta tasca. Avui dia, els mestres que atenen a la diversitat dediquen una part del seu horari a fer 

acompanyaments, i les actuacions anirien encaminades a alliberar-los. 

Som conscients que les estratègies anteriors podran fer entrar a un petit sector de famílies, però no tothom disposa de 

temps, o altres factors, per dedicar a la participació directa al centre. La nostra funció és assegurar que totes les famílies 

arribin a conèixer el que s’està fent al centre i aquesta és la finalitat de l’estratègia 3. Ara per a ara, i amb la no 

existència de Pla TAC ni Pla de Comunicació, s’ha arribat a un petit consens sobre l’ús d’Instagram per mostrar el que 

es fa a l’aula. Caldrà fer la valoració d’aquesta implementació i continua sent necessari estudiar els mecanismes que fem 

servir per comunicar-nos amb les famílies. Unificar canals i definir-los s’està convertint en una prioritat que pensem 

entomar en els primers cursos d’aquest mandat. Caldrà preveure i tenir en compte, cercar sistemes inclusius per la 

tipologia de famílies del centre, tot facilitant l’accés a la mateixa. 

Tenim dos  edificis separats amb grans passadissos i amb el handicap, d’estar distribuïts en vertical, i per tant, en moltes 

plantes. A més, part del mobiliari que tenim es considera patrimonial i no el podem substituir, la inversió en l’interior és 

mínima i l’estat actual és lamentable. Tot plegat, provoca un aïllament per plantes considerable, desconnexió entre un 

edifici i l’altre, i en general, comunicació poc fluida. Entenem que part d’aquestes dificultats són totalment externes, però 

ens proposem poder revertir, a la mida del possible, els seus efectes. Modificar l’espai de menjador per mestres que 

es troba en un espai pèssim, o la sala de mestres i reunions, seria un inici. Evitar l’aïllament i la parcel·lació, sobretot 

per plantes,  és l’objectiu màxim d’aquesta estratègia 4 . 
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ÀMBIT DE RELACIÓ AMB L’ENTORN 

OBJECTIU 4: Millorar la cohesió entre tots els membres de la comunitat educativa, cercant el benestar emocional i el respecte mutu. 

ESTRATÈGIES ACTUACIONS INDICADORS TEMPORTITZACIÓ RESPONSABLES 

20-21 21-22 22-23 23-24 

ESTRATÈGIA 1: Empoderament 

personal i professional dels 

membres de la comunitat escolar. 

Incorporació  a les reunions d’inici de curs de contingut que evidenciï l’expertesa 

professional del docent. 

Guió de les reunions i varietat de temes 
exposats. (1 tema diferent per curs) 

    
Cap d’estudis 

Participació de l’equip de migdia en activitats de claustre i compartint objectiu comuns.. Nombre d’assistents de l’equip migdia.  

(50% 1r any – 75% 2n any – 90% 3r anys) 

    

Direcció 
Qualitat de la rebuda per part dels docents. 

(Mostrar-se acollidors i inclusius) 

Augment de l’aportació de les famílies en els Escenaris d’aprenentatge. Nombre d’intervencions a l’aula. 

(Una proposta a cada Escenari ha de 
promoure la participació de les famílies) 

    
Equip directiu 

Realització d’activitats d’ajut i col·laboració entre els infants de l’escola. Nombre de cursos implicats. 

(50% 1r any – 75% 2n any – 100% 3r anys) 

    
Equip de coordinació 

Grau d’aplicació Qualitat d’execució Grau d’impacte 

Increment de les actuacions personals i professionals vers la comunitat, tot 

entenent l’educació com a labor  socialment compartida. 

Participació activa i compromesa de tots els sectors. Comunitat educativa més proactiva i compromesa vers l’educació dels 

infants. 

ESTRATÈGIA 2: Creació 

d’oportunitats i espais de treball 

col·laboratiu entre membres de la 

comunitat. 

Dinamització conjunta de trobades pedagògiques dirigides a la Comunitat (2 al curs) Nombre d’assistents a les trobades. 

(Acceptable entre 25-30 persones) 

    

Equip impulsor mixt 
Creació de materials i espais d’aprenentatge al centre. Funcionament d’espai per curs. 

(Un espai nou per curs) 

    

Introduir l’acompanyament de l’equip de migdia a les sortides escolars i estudiar la seva 

repercussió econòmica. 

Nombre de sortides realitzades i l’import 
generat. 

(Augment quota sortides no superior a 5€) 

    
Cap d’estudis i secretari 
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Participació dels delegats d’aula a les decisions de millora de l’entorn i la convivència. Projectar una actuació de millora 

(Un pla de millora o actuació  trimestral) 

    
Equip directiu 

Grau d’aplicació Qualitat d’execució Grau d’impacte 

Establiment de trobades entre diferents sectors, tot cercant un objectiu comú. Calendari adient i trobades ben estructurades. Augment de la confiança entre els diferents sectors. 

ESTRATÈGIA 3: Afavoriment i 

impuls dels canals de participació i 

difusió. 

Renovació de l’aparença del  web escolar.  Nombre de visites i valoració de les famílies. 

(Augment d’un 15% de visites i 75% de 

valoracions positives entre els enquestats) 

    

Coordinador TAC Consens sobre els mitjans de comunicació més efectius per arribar a les famílies i 

fomentar la participació. 

Elecció d’un canal i elaboració d’un protocol de 

normes d’ús i funcionament. 

(Utilització del 75% docent autònomament, 

la resta,  fins el 100%, amb suport)  

    

Grau d’aplicació Qualitat d’execució Grau d’impacte 

Tria d’un mitjà per a fer arribar la informació escolar i establiment del protocol d’ús. Funcionalitat dels canals i facilitat d’accés per a les famílies. Projecció d’una imatge d’escola més coherent (entre cursos) i òptima. 

ESTRATÈGIA 4: Millora de la 

qualitat dels espais de trobada dels 

docents. 

Modificació de l’espai de menjador de mestres per un on la sonoritat permeti el diàleg. Nou espai més adequat. 

(Valoració positiva 75% docents usuaris) 

    Equip directiu 

Acomodació de la sala de mestres per esdevenir un espai agradable i de comunicació. Augment de trobades de mestres a la sala. 

(Valoració positiva 75% docents usuaris) 

    
Comissió d’objectius 

Manteniment dels espais endreçats i lliures de material poc funcional.  Reducció del nombre de material . 

(50% 1r any – 75% 2n any 

90% 3r anys- 100% 4t any) 

    Claustre 

Grau d’aplicació Qualitat d’execució Grau d’impacte 

Elecció d’un nou menjador docent i remodelació de la sala de mestres. Implicació en la cerca d’opcions i renovació d’espais. Millora de la qualitat de les relacions humanes dels docents per fer més 

sentiment d’equip. 
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5.- COM ENS ORGANITZEM? 

5.1.- Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.- Lideratge distribuït  

El present Projecte de Direcció pretén entre altres objectius, establir els mecanismes necessaris per arribar a 

desenvolupar un lideratge distribuït en el nostre centre. Per això, es porten a terme modificacions conceptuals sobre les 

coordinacions,  es promouen nous espais formatius i de cohesió, s’obre la mirada cap a l’exterior, però també provoquem 

dirigir l’atenció cap a l’equip de mestres, entre nosaltres. El llenguatge transmet el nostre pensament, i és per aquest 

motiu, que de forma conscient i intencionada, posem també la mirada en el discurs que han d’acompanyar les  nostres 

accions i decisions .  

Per què apostem per un lideratge distribuït? Perquè considerem que ens aporta una via sense imposicions, però sí 

amb raonaments que comencen i finalitzen, en les necessitats i prioritats de l’alumnat. La comunicació, l’intercanvi, el 

treball en horitzontal de tots els agents implicats ens han d’abocar a despendre’ns de pensaments individualistes o 

centrats només en el nostre grup. Permetent, a poc a poc, la possibilitat de compartir i dissenyar estratègies comunes, 

on el lideratge i la responsabilitat sigui compartida. Projectes oberts i que impliquin el nombre més gran de membres del 

centre. En definitiva, impulsant un lideratge distribuït, cerquem canvis en les pràctiques docents, en la seva qualitat i 

sobretot, en l’impacte que representa sobre la qualitat de l’aprenentatge dels alumnes de la nostra escola. 



25 
 

5.3.- Organització interna . 

Com ens distribuïm les responsabilitats?  

5.3.1.- Equip directiu: Entenem que el nostre objectiu és fer, regularment,  un paper de diagnòstic i disseny, modelant 

les infraestructures i gestionant-les perquè s’adaptin als propòsits. Amb aquesta finalitat ens reunirem setmanalment i es 

farà arribar constància escrita al claustre, perquè  tots siguem conscients d’on ens trobem i quines són les nostres 

prioritats a cada moment. 

5.3.2.- Equip de coordinació: Cap d’estudis i coordinadors de cicle, es troben setmanalment, amb l’objectiu de recollir 

les necessitats pedagògiques i organitzatives, del centre i donar resposta de forma coherent i consensuada, ateses les 

peculiaritats de cada edat i assegurant la línia d’escola.  A la vegada, seran conseqüents amb l’assoliment dels objectius 

de la PGAC. S’emetrà recull dels acords i es farà  arribar al claustre. 

5.3.3.- Coordinacions: L’elecció d’aquests membres és important, sobretot els coordinadors de cicle, perquè esdevenen 

una peça clau, ajudant a escampar la nostra missió. Tindran el nostre suport i recolzament, a més del reconeixement 

explícit per les seves funcions. Caldrà que totes les coordinacions elaborin el seu full de ruta, és a dir, un pla on facin 

constar els objectius que pretenen, aquests aniran totalment lligats a la PGAC. En acabar, redactaran una memòria que 

ajudarà a saber on s’ha arribat i quines propostes han quedat pendents. Hi ha de dos tipus: 

a) Fixes: Reconegudes pel Departament d’Ensenyament. Com són els coordinadors de cicle, d’informàtica, riscos 

laborals i lingüístic. 

b) Objectius: A més de les anteriors, nosaltres proposem establir a principi de curs, una coordinació, o si escau més 

d’una, que tingui un propòsit concret per aquell curs acadèmic . A final de curs, es valorarà si s’ha complert l’objectiu, o 

si pel contrari, cal mantenir pel curs vinent. 

5.3.4.- Comissions: 

a)   CAD: La Comissió d’Atenció a la Diversitat es reunirà setmanalment i està formada, pels mestres d’educació especial, 

cap d’estudis i EAP. Estableixen el calendari d’observacions, efectuen la priorització de casos, recullen informació dels 

diferents agents implicats i propicien espais de trobada entre els serveis externs i mestres tutors i famílies. 
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Trimestralment, es realitzarà una CAD on hi haurà la presència dels coordinadors de cicle i s’exposaran les actuacions 

realitzades. Es pretén donar a conèixer les necessitats de tots els cicles, tot exposant el criteri de repartiment de suports 

d’acord amb les necessitats i no de forma equitativa. 

 Pretenem posar en alça i empoderar la figura del mestre d’educació especial i és per això, que vetllarem per promoure:  

la creació de material didàctic i curricular,  acordar un sistema de registre d’informació i fulls de seguiment, protocols i/o 

circuits de detecció, creació d’un model d’adaptacions metodològiques propi d’escola, així com fomentar la difusió del 

contingut del Decret d’Inclusió i les diferents mesures que es contemplen (universals, addicionals i intensives) 

En resum, més presència en el disseny curricular i avaluació dels alumnes amb necessitats específiques 

b) Social: La nostra escola acull un elevat nombre de casos atesos per Serveis Socials. La dispersió geogràfica o els 

canvis de domicili, provoquen la necessitat de contacte amb diferents centres de referència. Es fa encara més 

imprescindible en aquests casos, que tot l’equip de mestres que intervé en un grup, sigui conscient de la rellevància i 

responsabilitat, tant en la recollida de dades, com en parar atenció del retorn que ens puguin fer. S’establiran espais de 

trobada per recollir i fer devolució de les informacions. 

5.3.5.- Grup Impulsor: Aquest grup es crea amb la intenció de donar espai perquè es puguin involucrar el nombre més 

gran de membres de la comunitat educativa a tasques i moviments renovadors. El mateix nom del grup, ens marca un 

perfil més dinàmic, creatiu, actiu, compromès i amb voluntat de tirar endavant projectes.   

a) Docent: Un dels objectius del grup de mestres impulsors és acompanyar a tirar endavant les propostes 

formatives internes. En aquestes, es defineix quin àmbit es vol redefinir, es cerquen eines i informacions i s’analitza i 

dissenya la millor manera per aconseguir les fites. Aquests espais ens ajudaran, a partir del diàleg i la comunicació,  a 

arribar a acords que modificaran estructures d’escola. A banda de les activitats formatives, paral·lelament, proposaran 

altres actuacions que vagin encaminades a l’actualització i millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge. 

b)  Mixt: Les famílies i els alumnes formaran part d’aquest grup impulsor mixt, que cerca la implicació d’aquests 

col·lectius en la renovació del centre. Per una banda, els alumnes del centre, representats pels delegats d’aula, aportaran 

les propostes recollides a l’aula i establiran, junt amb l’equip directiu, mecanismes o actuacions que ajudin a la seva 

consecució. Tant les propostes de les famílies, recollides a través del Consell Escolar o de les trobades amb  l’AFA, i 

incorporades a la PGAC, com les necessitats detectades pels docents, es desenvoluparan dins d’aquest grup .  
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L’equip directiu o membres del claustre, segons les necessitats i potencialitats de cadascú, treballaran conjuntament per 

assolir els objectius proposats. I per últim, els membres de l’espai de migdia . Ara per ara, no existeix cap mena de vincle 

“educatiu”, i trobem necessari començar a establir ponts. Existeix una certa fragmentació i cal posar en alça els 

professionals que treballen en aquest espai perquè a vegades, pateixen certa falta de consideració per part de famílies i 

dels mateixos alumnes. Sistematitzar trobades, compartir objectius i marcar petites fites plegats que mostrin lligam entre 

nosaltres, donarà una visió de conjunt molt important per refermar la seva figura. 

5.4.- Recursos humans 

PAS 2 conserges - 1 TEI  -  1 Auxiliar administrativa  -  1 Auxiliar SIEI 

DOCENT 

8 mestres d’Infantil 

16 primària 

Especialistes: 2 anglès – 2 música – 2 ed. Especial – 1 aula SIEI - 

1 aula acollida - 1.5 ed. Física – 1 religió 

 

6.- AVALUACIÓ I RETIMENT DE COMPTES 

Aquesta cita de la Neus Sanmartí, al seu document “Avaluar per aprendre” bé podria indicar-nos el camí a seguir a la 

nostra funció directiva. De fet, aquest mateix document ja seria fidel a les seves paraules en tant que, és el resultat de la 

identificació d’unes necessitats i on s’estableixen els objectius de millora que creiem podran revertir aquesta situació, en 

un període de quatre anys. 

El PdD s’emmarca en un període de quatre anys, on hi és present el desplegament i aplicació del PEC pels propers 4 

cursos. S’haurà d’anar revisant en funció de les necessitats detectades, dels canvis en l’organització i de les propostes 

de millora que realitzi la comunitat educativa, garantint la seva funció orientadora i reguladora. Esdevindrà el nostre full 

de ruta pels propers anys, on tot i anar fent ajustaments, no perdrem de vista el que aquí tenim definit. Si la recollida 

Aprendre a avaluar-se és una de les condicions bàsiques per aprendre a aprendre, i per 
ser més autònom aprenent (i fent qualsevol activitat). Aquesta afirmació és coherent 
amb entendre l’aprenentatge com el resultat d’identificar què no s’és capaç de fer prou 

bé, d’entendre’n les causes i de prendre decisions orientades a la millora. 



28 
 

de dades i l’anàlisi que hem realitzat ens han aportat uns judicis vàlids i per tant, les decisions han estat conseqüents, 

hauríem de ser respectuosos i utilitzar aquest document com a eina de reflexió i guia. 

Evidentment, el present PdD serà presentat en sessió informativa al Claustre de professors per tal que coneguin les 

línies d’actuació prioritàries pels propers anys. En aquesta primera trobada, intentarem transmetre i encomanar: 

seguretat, entusiasme i cohesió del propi equip directiu. 

Posteriorment, les orientacions i concrecions per a cada any, es materialitzaran a la PGAC. Curs a curs, anirem marcant 

els objectius operatius , sistematitzant i concretant les activitats i les estratègies que ens ajudaran a la consecució de les 

fites marcades. A més d’incloure els indicadors que marcaran el grau d’assoliment dels objectius proposats.  

La presentació dels objectius operatius del curs es realitzarà a les primeres sessions de Claustre i Consell Escolar, 

amb la intenció de que tots els membres de la Comunitat Educativa els tinguin presents i així puguin focalitzar, des del 

començament, les seves actuacions cap a aquesta direcció. Els objectius de la PGAC no es compartiran de forma 

aïllada, sinó que a cada inici de curs, es presentaran contextualitzats, a mode de recordatori i seguiment, en el present 

PdD. 

En l’intent de potenciar la responsabilitat en l’assoliment dels objectius, proposem que cada inici de curs, els cicles i 

les comissions defineixin les actuacions que preveuen realitzar durant el curs acadèmic, per afavorir a la 

consecució dels objectius establerts. Aquestes actuacions seran incloses en el document definitiu de la PGAC i ajudaran 

a configurar-lo. 

Creiem fermament, que compartir els objectius i els criteris/indicadors d’avaluació és una de les eines d’avaluació 

competencial més potents que fem servir a les aules. I en la gestió de l’equip docent, volem que esdevingui cabdal; 

informant periòdicament d’on estem, on anem i com pensem arribar, com a estratègia de comunicació per compartir i 

recordar al claustre la responsabilitat en l’assoliment dels objectius . 

En acabar el curs acadèmic, amb l’objectiu d’elaborar la Memòria Anual, i tal i com s’ha marcat a la PGAC, els 

responsables de cada apartat, faran una recollida de dades, valoració i proposta de millora, tot fent una correlació 

entre l’aplicació i els resultats. Cada comissió de treball exposarà en claustre el fruit d’aquest anàlisi, així com les 

actuacions portades a terme al llarg del curs. 
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6.1.- Indicadors de progrés per valorar l’assoliment dels objectius: 

OBJECTIUS INDICADOR DE PROGRÉS 
MITJANA DARRERS 

4 ANYS 

MILLORA 

(o total +) 

Construir una línia pedagògica innovadora i competencial que s’adapti al nostre 

Centre i sigui respectuosa amb els principis establerts al PEC 

Mestres amb formació sobre tractament competencial globalitzat 

 

Unitats didàctiques competencials i globalitzades 
Sense dades 

80% 

90% 

Millorar l’assoliment de les Competències Bàsiques. 

Competència lingüística llengua catalana: comprensió lectora 
No assolit + Mitja baixa: 

32% 
5% 

Competència lingüística llengua catalana: 

expressió escrita 

No assolit + Mitja baixa: 

40% 
10% 

Crear i actualitzar els documents de centre, amb la participació de la comunitat 

educativa, 

 segons la normativa vigent. . 

Nombre de famílies que coneixen els documents de Centre 

Grau de satisfacció assistents a les Jornades de Portes Obertes 

Valoració docents nouvinguts sobre el pla d’Acollida 
Sense dades 

25% 

75% 

75% 

Millorar la cohesió entre tots els membres de la comunitat educativa, cercant el 

benestar emocional i el respecte mutu. 

Assistència a les reunions d’inici de curs 

Nombre de sessions de treball conjunt  entre diferents sectors 

Nombre d’usuaris al web o nou canal de difusió. 

Sense dades 

50% 

2 curs 

75% 
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7.- CONCLUSIONS 

El llenguatge, la comunicació, sigui en la seva forma o contingut, esdevenen el mitjà per transferir la nostra tasca i un 

element bàsic per afavorir el clima de centre. Tenim present el seu valor i el nostre lideratge partirà de les següents 

premisses: 

Emetre missatges des del positivisme, recordar sovint on estem, cap a on anem, per quin camí estem anant (en 

un intent d’assegurar que tots anem plegats), quines fites estem assolint i no tant el que ens queda o no tenim,  

obviar missatges negatius o d’incapacitat. Alhora, missatges encoratjadors, que potenciïn el sentiment de 

pertinença i d’equip, que generin il·lusió i confiança en el projecte comú. 

Creiem fermament en el paper de l’escola  i perseguim, per davant de tot, la defensa de l’infant i el seu dret a rebre una 

educació que el permeti desenvolupar-se i incorporar-se a la societat, en igualtat de condicions. En especial, vetllant per 

protegir de les diferències per raó de gènere, cultura o condició personal. Esperem que l’establiment dels objectius del 

present Projecte de Direcció, ajudin a donar resposta a aquest objectiu.  

I per damunt de tot, un ideal personal, i és que l’educació dels infants del país ha de tornar a ser una responsabilitat 

social, compartida i entesa com el resultat de la col·laboració de tota una Comunitat. 

Tots som escola, junts fem educació ! 

 

 

 

 

                                                       

 


