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1. JUSTIFICACIÓ. 

El Projecte de Direcció (PdD) que aquí presento és un document de planificació de la gestió directiva de l’escola  

Sant Sadurní, un centre amb grau de complexitat B . Aquest projecte neix amb la motivació de no perdre els 

pilars bàsics que han marcat a la nostra escola durant anys però també amb la il·lusió de nous canvis que 

permetin adaptar-nos als nous temps i a les noves realitats que ens envolten.  

Em presentaré dient que sóc mestre d’Educació Física i que  vaig arribar a l’escola el curs 2005-06 com a interí  i 

amb una tutoria a sisè. Durant tots aquests anys he treballat com a tutor dels cicle mitjà i superior, he tingut 

diferents coordinacions i he portat sempre l’Educació Física de primer a sisè. Aporto experiència i coneixement 

del centre, a més a més, faig vida al poble i conec als nens i nenes de l’escola així com a les seves famílies. 

Compto amb el recolzament del claustre i poso en el seu coneixement  els objectius bàsics d’aquest projecte per 

tal de fer partícips als seus membres i crear un ambient de complicitat i de grup. Quan tothom té clar quines són 

les fites a aconseguir, quines estratègies tenim i quines actuacions posarem en pràctica, més fàcil serà arribar a 

on volem. És bàsic crear un bon clima de treball tant amb el claustre com amb les famílies per tal de tirar 

endavant de manera positiva. 

Després de l’anàlisi de les dades referents al centre, la valoració de la seva situació i realitat actuals penso que 

és un projecte coherent i realista. El meu desig és que sigui un projecte pràctic que respongui a les necessitats 

del centre i que marqui la línia a seguir dels propers quatre anys.   

Aquest PdD té, evidentment com a referència el nostre Projecte Educatiu que ens marca les directrius per les 

quals s’ha de regir la nostra escola. El PEC de l’escola va ser actualitzat i aprovat en Consell Escolar el curs 16-17 i 

per tant, crec que encara té camí per recórrer.  

1.1 Proposta de plantejament segons PEC. 

MISSIÓ DEL CENTRE. QUÈ SOM? 

L’escola es defineix com a escola pública, catalana , oberta a tothom, que respecta els principis democràtics, 

sense discriminacions de cap tipus, on la llengua vehicular és el català i, per tant es treballa i s’utilitza en tots els 
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seus aspectes. Tenim com a objectiu fomentar el respecte, la tolerància, la cohesió social i la cultura de l’esforç, 

aspecte que no està de moda en la societat actual. A més a més, ens definim com a  escola integradora, 

assumint els principis de respecte al pluralisme i de compromís amb els valors democràtics de convivència. 

Escola Inclusiva que atén la diversitat respectant les singularitats i vetllant per donar les mateixes oportunitats a 

tots els alumnes. Escola que educa en la coeducació, treballant per l’eliminació de les discriminacions per raó de 

sexe i en definitiva per la igualtat de drets d’ambdós sexes. 

Destaquem molt especialment els següents trets que ens caracteritzen: 

-Treballem i potenciem les tradicions pròpies del país, fem conèixer i participar  a l’alumnat de la cultura 

catalana en  les seves manifestacions artístiques i culturals, per tal que la facin seva. 

-L’escola motiva als alumnes perquè siguin lectors actius que gaudeixin i s’enriqueixin personalment mitjançant 

la lectura.  

-Fomentem, mitjançant el projecte cultural  l’expressió plàstica, sent  aquesta expressió artística una qualitat 

que ens distingeix d’altres centres escolars. Disposem d’una  comissió de plàstica formada per una persona de 

cada cicle.  

-Hem fet una gran aposta per les noves tecnologies, disposant totes les classes des de P-3 fins a sisè de pissarres 

digitals a l’aula i formant-nos  durant els últims cursos de formació permanent en l’aprenentatge d’aquestes . 

Adquisició també de tauletes per integrar-les a les aules així com material de robòtica . 

-La nostra metodologia i organització permet poder atendre la diversitat d’acord a les necessitats del nostre 

alumnat (desdoblaments, reforços, grups flexibles, SEP). 

-L’ambient de treball que es respira a l’escola és agradable i contem amb una plantilla força estable. Aquest bon 

clima  ajuda a portar a terme els objectius que ens marquem dins d’un treball en equip. 

 

 



Projecte de Direcció 2020-2024 
Escola Sant Sadurní 
 

 

5 
 

VISIÓ DEL CENTRE. QUÈ VOLEM SER? 

Volem ser una escola que tingui com a objectiu global, el desenvolupament integral de la personalitat de 

l’alumne. Per tant, totes les actuacions   pedagògiques i organitzatives  del centre han d’anar adreçades a: 

-Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per tal d’aprendre a conviure en societat , 

potenciant l’estabilitat emocional , l’autoestima, l’esperit crític i una actitud activa i participativa. 

-Fomentar en els alumnes els valors de l’ordre, del plaer en el treball, de l’estudi, la responsabilitat i l’esforç.  

-Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat i a desenvolupar la 

seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància , respecte i solidaritat envers els/les altres.  

-Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i adquireixin autonomia 

personal per tal de treballar  la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones. 

-Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència escolar, i per prevenir i resoldre conflictes de 

manera pacífica.  

-Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències bàsiques a les llengües i a les matemàtiques així com a 

l’ús de les noves tecnologies.  

-Potenciar  el desenvolupament de l’expressió artística plàstica com a eina d’integració i enriquiment personal.  

-Promoure la curiositat i l’interès per la ciència, mitjançant l’experimentació a l’aula. 

-Respectar la pluralitat, potenciant la tolerància com a base de la convivència. 

-Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el coneixement dels 

elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de Catalunya i del municipi en particular, per 

poder facilitar-ne l’arrelament. Així com  conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana.  

-Potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en la vessant oral, tal com queda especificat en el  Projecte 

Lingüístic del centre. 
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-Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca de classe tant per completar els objectius de les 

diferents àrees com per augmentar el   gust per la lectura com a font de plaer. 

-Potenciar l’atenció a la diversitat de l’alumnat aplicant els principis inclusius. 

-Continuar consolidant un equip de mestres compromesos i il·lusionats amb el  nostre projecte d’escola. 

1.2 Marc legal. 

El Projecte de Direcció que presento té com a referència al marc legal que queda reflectit amb les següents lleis, 

decrets, ordres i resolucions: 

 Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig. 

 Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació 

primària. 

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

professional docent.  

 Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius dependents del Departament 

d’Ensenyament.  

 Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. Pla per la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018. 

 RESOLUCIÓ EDU/3176/2019, de 25 de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar 

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

 DECRET D’ESCOLA INCLUSIVA. Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en 

el marc d'un sistema educatiu inclusiu. 

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

requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària.  
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2. DIAGNOSI ACTUALITZADA DEL CENTRE. 

2.1 Context socioeconòmic del centre. 

L’escola Sant Sadurní està situada al bell mig del poble, tot i que la seva primera ubicació, per tractar-se de 

l’escola més antiga de Montornès, va ser a la plaça Joaquim Mir, just al costat de l’església. 

Es tracta d’un centre d’una línia, dividit en dos edificis, separats pel carrer Jaume Balmes (edifici de parvulari i 

primària).Tal com s’ha dit  abans, es tracta d'un centre  d'una línia, dividit en dos edificis (edificis de parvulari i 

de primària), separats pel carrer Jaume Balmes. Això comporta que els alumnes de parvulari han de creuar el 

carrer per poder dur a terme les activitats d'informàtica, psicomotricitat i per fer ús del menjador. 

Montornès del Vallès és a la comarca del Vallès Oriental, a 25 Km de la ciutat de Barcelona i a 8 km de la capital 

vallesana, Granollers. S’estén per la vall baixa del riu Mogent fins prop de la seva confluència amb el riu Congost. 

Actualment  té una població de 16.218 habitants ( INE).  

El 14% de la població té nacionalitat estrangera. Aquest percentatge és similar al de la província i al de la 

comarca, però presenta dos trets que condicionen clarament els processos d’integració: 

El fort predomini d’una nacionalitat, en aquest cas la marroquina, que representa el 56% del total de persones 

estrangeres en el municipi. La concentració de la població estrangera al barri de Montornès Nord. 

A nivell econòmic, Montornès se situa dintre de la comarca amb un nivell de renda baix. La taxa d’atur se 

situaria a l’octubre del 2019 en el 12,3%. La llengua castellana és la predominant pel que al seu ús social. 

2.3 Instal·lacions del centre. 

Com ja he esmentat anteriorment la nostra escola es troba dividida en dos edificis dividits per un carrer de tal 

forma que les instal·lacions queden repartides de la següent manera: 

Edifici d’infantil 3 aules, 2 lavabos d’alumnes, 1 lavabo de mestres, quartet de material comú, pati 

exterior, 2 mòduls exteriors prefabricats. 

Edifici de primària Planta baixa: aula d’informàtica, aula de música, aula polivalent, lavabos d’alumnes i 

mestres, pati exterior, gimnàs, menjador, sala de calderes. 

Primera planta: consergeria, quartet material comú, 2 aules, aula de reforç, aula d’anglès, 
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aula d’educació especial, aula de plàstica, lavabos d’alumnes i mestres. 

Segona planta: 4 aules 1 aula de reforç, 1 sala de magatzem, lavabos d’alumnes i mestres 

 Edifici annex ( s’accedeix per una passarel·la des de l’edifici principal ): despatx de 

direcció, secretaria i cap d’estudis, sala de mestres, quartet,  cuina, 2 lavabos. 

 

2.5 Organització del centre. 

El nostre centre es basa en un sistema d’organització bàsicament horitzontal que fa referència a les 

coordinacions de cicle, coordinadors d’etapa, equip docent i tutories. És una estructura molt consolidada i que 

ha funcionat al llarg dels anys. 

       Equip directiu 

FUNCIONS ACTIVITATS 

Dirigir els òrgans col·legiats i de coordinació. - Elaborar l’ordre del dia de cada reunió. 

- Preparar documentació prèvia per a lliurar-la abans 

de cada reunió. 

- Avaluar les reunions. 

- Vetllar per l’execució de les decisions preses. 

Donar a conèixer i garantir el compliment de les 

normes donades per l’Administració. 

- Informar el claustre de professors de les Instruccions 

d’inici de curs i d’altra normativa bàsica per al 

funcionament del centre. 

- Vetllar pel seu compliment. 

Mantenir les relacions amb l’Administració. - Planificar el curs d’acord amb la Inspecció d’Educació. 

- Transmetre a  l’Administració les dades que demani. 

- Recórrer als diferents serveis de  

l’ Administració per atendre adequadament les 

necessitats del centre.  

Vetllar pel correcte funcionament de les activitats del 

centre. 

- Obtenir informació del desenvolupament de les 

activitats. 

- Informar de les incidències  i imprevistos que poden 

variar la programació prevista. 

- Col·laborar i facilitar el desenvolupament de les 

activitats. 
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- Coordinar les activitats d’àmbit general. 

- Assegurar els recursos materials i humans necessaris 

per al desenvolupament de les activitats. 

Gestionar els recursos materials i humans del centre. - Gestionar l’economia del centre: elaborar el 

pressupost i controlar els ingressos i les despeses. 

- Adscriure el professorat en els cursos, tutories i altres 

responsabilitats. 

- Confeccionar i supervisar els horaris de professors i 

alumnes. 

- Assignar les feines al personal no docent de l’escola. 

- Vetllar, juntament amb la resta del professorat, pel 

manteniment adequat del material. 

Elaborar el Pla General Anual (PGA) i la Memòria Anual. - Elaborar  el PGA tenint en compte: 

 les Instruccions d’inici  de curs; 

 les programacions dels diferents cicles; 

 els objectius d’escola programats per 

l’equip directiu, d’acord amb les 

necessitats del centre recollides a la 

Memòria Anual. 

- Informar dels objectius del PGA a la comunitat 

educativa. 

- Vetllar perquè es compleixin els objectius del PGA. 

- Vetllar perquè la Memòria s’ajusti el més possible a la 

realitat viscuda i sigui el punt de referència bàsic per a 

la millora de l’escola. 

 Mantenir les relacions amb l’entorn. - Col·laborar amb les diferents entitats locals 

(Ajuntament, Casal de Cultura, Centre de Salut, Policia 

Municipal...)  en l’aplicació i organització de totes 

aquelles activitats que es duen a terme: exposicions, 

tallers, educació vial, revisions sanitàries... 

- Mantenir reunions periòdiques amb la junta de 

l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes  (AMPA) per tal 

de gestionar i organitzar totes les activitats escola - 

AMPA: acolliment dels alumnes de P-3, festivitats, 

ajuda econòmica, projectes ajuntament. 
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Consell Escolar 

El Consell Escolar està format actualment per 17 membres: 6 mestres, 6 pares o mares d'alumnes (un membre 

d’aquest sector representa a l'AMPA), 1 representant de l'Ajuntament, 1 representant del personal 

administratiu i de serveis  (PAS) i els 3 membres de l'equip directiu.  

El consell escolar es reuneix, com a mínim, una vegada cada trimestre i sempre que circumstàncies especials ho 

requereixin. El consell compleix les seves funcions valorant i aprovant el Pla General Anual, el pressupost i la 

justificació econòmica, el calendari escolar, la gestió del menjador escolar, la Memòria Anual i altres 

documents. 

La documentació a revisar es facilita normalment una setmana, com a mínim, abans de les reunions.  La relació 

entre els diferents sectors del consell és cordial i respectuosa.  Això fa que tots els membres puguin expressar la 

seva opinió i fer les seves aportacions amb total llibertat, la qual cosa afavoreix  el bon funcionament de l'escola. 

2.6 Anàlisi DAFO. 

Per poder realitzar una diagnosi actualitzada i acurada del centre he fet servir tota la documentació que està a 

disposició com és el PEC, PGA, Memòries... El resultat de l’anàlisi de tota aquesta informació m’ha permès tenir 

una visió global del centre per així extreure les conclusions necessàries per a plantejar els objectius estratègics 

dels propers quatre cursos del meu Projecte de Direcció. 

He utilitzat el model DAFO ( Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats ) per tal de planificar l’estratègia a 

implementar en el centre.  

DEBILITATS AMENACES 
 

-Tenir l’educació infantil en un altre edifici, separat per 

un carrer. 

-Edifici antic, 50 anys, amb necessitat important de 

reformes. 

-Poca participació en les eleccions al Consell Escolar. 

 

-Centres educatius al mateix poble amb instal·lacions 

noves. 

-Reducció de les aportacions econòmiques. 

-Poca o escassa utilització del català entre la població. 

-Canvis en els hàbits d’oci i entreteniment  dels  infants. 
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-No disposar de vestuaris amb dutxes. 

-No poder elaborar el menjar a l’escola. 

-Baixa participació de les famílies en les eleccions al 

consell escolar. 

-AMPA nou i amb poca experiència. 

-Disminució de la natalitat a la població. 

-Jubilació d’alguns mestres amb molta experiència. 

FORTALESES OPORTUNITATS 
 

-Claustre força estable des de fa molts anys.  

-Molt bon ambient de treball. 

-Consens del professorat en la pressa d’acords. 

-Operativitat de les reunions de mestres (claustre, 

comissions, cicles...). 

-Absentisme laboral molt baix. 

-Bona relació amb les altres escoles i instituts del poble. 

-Línia d’escola i projectes consolidats. 

-Projecte de reutilització de llibres molt consolidat. 

-Pla de formació del professorat en consonància amb les 

necessitats del centre. 

-Bons resultats de les CCBB. 

-PDI a tots els cursos des de P-3 a sisè. 

 

-Les famílies han escollit el centre en primera opció i 

s’identifiquen clarament amb l’escola. 

-Alt grau de satisfacció de les famílies i de l’alumnat. 

-Bones relacions amb L’AMPA i l’Ajuntament. 

-La inclusió de les TAC motiva molt a  l’alumnat. 

-Adquisició de tauletes i noves pantalles interactives  

per al curs 2019-2020. 

-Renovació  de les instal·lacions ( fusteria, lavabos, 

ascensor, optimització dels espais) de cara al curs 2019-

20 i curs 2020-21. 

-Millorar la convivència. Redacció del Pla de 

Convivència. 

- Adquisició material de robòtica. 

-Aprofitar el canvi de direcció per millorar. 

-Arribada de mestres joves amb iniciativa i noves 

pràctiques docents. 

-Iniciació en el projecte Escacs a l’Escola. 

 

2.5 Anàlisi dels indicadors de centre 

Dels resultats obtinguts de l’anàlisi dels indicadors com podem ser les Competències Bàsiques i el percentatge 

d’alumnes que aproven les matèries instrumentals podem extreure les següents conclusions: 

- Aconseguim bons resultats en les proves de Competències Bàsiques però encara tenim marge de millora. 

- Els resultats de les proves diagnòstiques no són tant positius com seria desitjable i per tant cal analitzar-ho i 

posar-hi solució.  

-En línies generals hem d’aprofundir i treballar en metodologies més competencials. 
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3. PLANTEJAMENT DE L’ATENCIÓ EDUCATIVA A L’ALUMNAT EN EL MARC D’UN SISTEMA INCLUSIU. 

Un dels objectius principals d’aquest Projecte de Direcció és que pugui donar cabuda a tots els alumnes de 

l’escola. Per tant, s’ha d’adequar la nostra activitat educativa per tal d’atendre a tothom i fer-ho en igualtat 

d’oportunitats. Segueixo les indicacions que marca el DECRET 150/2017 referent a l’atenció educativa de 

l’alumnat a partir d’un sistema inclusiu. Definiré els criteris d’organització pedagògica per facilitar aquesta 

atenció inclusiva a tots els alumnes. Els criteris a seguir seran els següents: 

- Grups reduïts d’alumnes amb la mestra d’Educació especial. 

- Desdoblament a cicle inicial per reforçar comprensió lectora, escriptura i raonament matemàtic. 

- A infantil, reforç dins de l’aula per part del mestre/a de suport. 

- Lectura individualitzada a P-5. 

- Desdoblament d’una sessió d’anglès a tots els cursos. 

- Desdoblament de les sessions d’informàtica a tots els cursos. A primària el mig grup restant fa una altre àrea i a 

infantil es farà coincidint amb psicomotricitat. 

- Reforç específic amb alumnes NEE a l’aula d’educació Especial. 

- Suport Escolar Personalitzat a infantil i primària dins i fora de l’horari escolar amb grups reduïts per reforçar la 

comprensió lectora, l’expressió escrita i el raonament matemàtic. 

- Implantació del nou Projecte de Convivència. 

-Facilitar i afavorir la participació dels alumnes en totes les activitats que es proposen des del centre ( sortides, 

colònies, activitats de l’Associació Cultural, activitats organitzades per l’AMPA...). 

Una escola inclusiva ha de ser aquella que promogui l’atenció educativa, valori la diversitat i ofereixi unes 

condicions d’igualtat a tots els nens i nenes. 
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4. OBJECTIUS A ASSOLIR EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC, VINCULAT A LA MILLORA DELS RESULTATS 

EDUCATIUS. 

L’element fonamental d’un PdD és la formulació dels seus objectius. Una vegada fet l’anàlisi de les dades 

obtingudes de la diagnosi actual del centre exposo els objectius que definiran aquest projecte de direcció. No 

vull ser massa agosarat a l’hora de fer canvis, l’escola en línies generals funciona bé en tots els nivells. Cal 

reforçar allò que ja funciona i anar introduint canvis en la mesura que sigui necessari de manera progressiva. 

Aquests objectius els agruparem en diferents àmbits d’actuació. 

ÀMBIT 1. OBJECTIU ESTRATÈGIC: GARANTIR LA MILLORA  DELS RESULTATS EDUCATIUS 

1. Millora el rendiment acadèmic dels alumnes en l’adquisició de CCBB. 

2. Millora de la competència lectora com a base en la millora d’altres àrees. 

3. Consolidar la implantació de l’ús de les TIC en la pràctica docent. 

4. Augmentar el nivell de competència anglesa dels alumnes. 

ÀMBIT 2. OBJECTIU ESTRATÈGIC: GARANTIR LA COHESIÓ SOCIAL 

1. Establir mesures i criteris d’atenció a la diversitat i inclusió. 

2. Vetllar perquè els alumnes del centre tinguin les mateixes oportunitats. 

ÀMBIT 3. OBJECTIU ESTRATÈGIC: MILLORAR LA RELACIÓ I COMUNICACIÓ FAMÍLIA - ESCOLA 

1. Fomentar la participació d’un major nombre de famílies en la vida escolar. 

2. Diversificar les estratègies de comunicació amb les famílies. 

ÀMBIT 4. DOCUMENTACIÓ DEL CENTRE 

1. Revisar la documentació del centre 
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5.LES ACTUACIONS PREVISTES PER AL DESENVOLUPAMENT I L’APLICACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU. 

Aquests seran els objectius i estratègies que plantejaré per als propers quatre cursos. Aquests objectius serviran de guia i es concretaran en els plans anuals 

corresponents. 

 1. GARANTIR LA MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS 

Objectiu operatiu 1.1 Millora el rendiment acadèmic dels alumnes en l’adquisició de CCBB. 

ACTUACIONS Responsables Temporització 

 

20
-2

1
 

21
-2

2
 

22
-2

3
 

23
--

24
 

 

a)Analitzar resultats de les proves externes. Claustre X X X X 

b)Revisar proves internes al final de cada cicle educatiu Cicle X X X X 

c)Realitzar comparativa de resultats i fer els canvis necessaris Claustre X X X X 

d)Revisar programacions d’àrea i incorporar perspectiva competencial. Claustre X X   

e) Revisió dels criteris d’avaluació i promoció de l’alumnat en les àrees  de les CCBB. Cap d’estudis, mestres X X X  

AVALUACIÓ INDICADOR DE MILLORA 

a)% d’alumnes que superen les proves externes  Entre el 85% i el 95%. 

b) % d’alumnes que superen totes les àrees en finalitzar cada cicle Com a mínim el 90% d’alumnes. 

c) Desviació entre proves internes i externes Desviació >3% entre internes i externes 

d)Programacions que incorporen una perspectiva competencial en la definició de les activitats 

d’ensenyament-aprenentatge i avaluació. 

Nombre de programacions que les incorporen. 

e)Revisió i actualització dels criteris. Coherència en els resultats de proves externes i internes 

Instruments :Anàlisi programacions d’aula, comparativa proves internes i externes.  
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Objectiu operatiu 1.2 Millora de la competència lectora com base en la millora d’altres àrees. 

ACTUACIONS Responsables Temporització 

 

20
-2

1
 

21
-2

2
 

22
-2

3
 

23
-2

4
 

a) Padrins de lectura 1r – 6è. Mestres X X   

b) Treball sistemàtic de la lectura. Mitja hora de lectura diària. Cap d’estudis 

Mestres 

X    

c) Foment de l’hàbit lector i gust per la lectura. Mestres X X   

d) Dinamitzar l’ús de les biblioteques d’aula i Bibliopati. Mestres 

Coordinadora LIC 

X X   

e) Ampliació dels recursos de les biblioteques d’aula. Cap d’estudis 

AMPA 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

d)Revisar i actualitzar  Pla Lector. Cap d’estudis 

Coordinadors cicle 

  

X 

 

X 

 

AVALUACIÓ INDICADOR DE MILLORA 

a) Grau de satisfacció dels alumnes. Satisfacció >90% 

b) Percentatge d’alumnes que superen la competència lectora. Superació >85% 

c) Millora de resultats en competències bàsiques en la comprensió lectora. Millora en un 5% 

d) Ús que fan els alumnes del centre. >85% d’alumnes 

e) Nombre de llibre ampliats o renovat. Comptatge dels llibres adquirits. 

d)Revisió document. Document revisat i data d’actualització. 

Instruments:  Enquesta de satisfacció dels alumnes,  enquesta de satisfacció del professorat, inventari de llibres, llistat d’alumnes. 
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Objectiu operatiu 1.3 Millora de la competència matemàtica. 

ACTUACIONS Responsables Temporització 

 

20
-2

1
 

21
-2

2
 

22
-2

3
 

23
-2

4
 

a) Revisió de les programacions d’aula per tal que siguin més competencials i inclusives. Cap d’estudis 

Mestres 

 

X 

   

b ) Potenciació d’un enfocament competencial en tots els nivells. Cap d’estudis 

Mestres 

 

X 

 

X 

 

X 

 

c) Sistematització de proves de càlcul mental. Cap d’estudis 

Mestres 

 

X 

 

X 

  

d) Implantació dels escacs com a metodologia de l’aprenentatge de les matemàtiques en la millora del raonament. 

    

Mestres  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

AVALUACIÓ INDICADOR DE MILLORA 

a) Nombre de programacions. Revisió de totes les programacions. 

b)Activitats competencials a l’aula. Superació proves matemàtiques ≥90% 

c) Proves en tots els cicles. Millora resultats càlcul mental en proves internes i externes. 

d) Grau de satisfacció d’alumnat i professorat Grau ≥ 85% 

Instruments:  Programacions d’aula, material pedagògic escacs, enquesta de satisfacció. 
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Objectiu operatiu 1.3 Consolidar la implantació de l’ús de les TIC en la pràctica docent.  

ACTUACIONS Responsables Temporització 

 

20
-2

1
 

21
-2

2
 

22
-2

3
 

23
-2

4
 

a)Potenciació de l’ús d’Internet a l’aula com a mitjà valuós i motivador d’aprenentatge amb activitats 

programades a les unitats didàctiques.  

 

 

 

Coordinador/a TAC i cicles 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

b)Increment de recursos i continguts TIC a totes les àrees del currículum.  

X 

 

X 

 

 

 

c)Actualització dels blocs i la pàgina web de l’escola amb els alumnes.     

X 

 

X 

d) Introducció del treball amb tauletes a l’aula.  X X X X 

e) Implantació projecte de robòtica. X X X X 

f) Ús del Google Classroom com a eina de treball a 4t i Cicle Superior Coordinador/a TAC 

Mestres 

X X X X 

AVALUACIÓ INDICADOR DE MILLORA 

a) Nombre d’activitats programades. Augmentar un 8% alumnes que utilitzen les TAC com a eina 

pedagògica. 

b) Nombre i valoració d’activitats realitzades. Valoració positiva del professorat. 

c) Actualització realitzada. Nombre d’entrades als blocs i pàgina web. 

d) Nombre d’activitats realitzades. Augmentar àrees d’influència. 

e) Grau de satisfacció dels alumnes Satisfacció > 90% 

Instruments.:  Revisió programacions, enquesta valoració del professorat, comptatge d’entrades als blocs i web, enquesta valoració alumnes. 
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Objectiu operatiu 1.3 Augmentar el nivell de competència anglesa dels alumnes. 

ACTUACIONS Responsables Temporització 

 

20
-2

1
 

21
-2

2
 

22
-2

3
 

23
-2

4
 

a) Actualització dels llibres de text. Cap d’Estudis 

Mestres especialistes 

X X   

b) Exposar treballs plàstics que decoren l’espai escolar en anglès. Mestres especialistes 

 

X X X X 

c) Realització activitat e-twinning als cursos de Cicle Superior. Mestres especialistes X X X X 

d) Assistir a una obra de teatre en anglès. Associació cultural X X X X 

e) Utilitzar la llengua anglesa a  l’àrea  de plàstica, així com en algunes unitats de coneixement del medi natural i 

social. 

Mestres especialistes 

 

X X X X 

AVALUACIÓ INDICADOR DE MILLORA 

a) Adquirir material actualitzat. Nombre de llibres actualitzats per cicles. 

b) Espais de l’escola amb retolació en anglès. Nombre d’espais. 

c) Grau de satisfacció dels alumnes.  Satisfacció ≥ 85% 

d) Grau de satisfacció del professorat Satisfacció ≥ 85% 

e) Millora de la competència en llengua anglesa Millora resultats CCBB en 3% 

Instruments:  

RECURSOS DE L’OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Equip directiu, claustre, material pedagògic de llengua, material pedagògic matemàtiques, ordinadors, PDI, tauletes, material pedagògic robòtica. 
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2. GARANTIR LA COHESIÓ SOCIAL 

Objectiu operatiu 2.1 Establir mesures i criteris d’atenció a la diversitat i inclusió. 

ACTUACIONS Responsables Temporització 

 

20
-2

1
 

21
-2

2
 

22
-2

3
 

23
-2

4
 

a) Organització de les activitats en grups flexibles, desdoblaments, petits grups, treball cooperatiu... Cap d’Estudis 

Mestre EE 

X X   

b) Definició de tasques en els diferents tipus d’agrupaments. Cap d’estudis 

Mestre EE, tutors. 

X    

c) Coordinació entre els docents. Cap d’estudis 

Mestre EE, tutors. 

X X X X 

d) Fer seguiment de l’atenció a la diversitat. Cap d’Estudis 

Mestre EE 

CAD 

X X X X 

AVALUACIÓ INDICADOR DE MILLORA 

a) % de l’horari lectiu destinat a afavorir la inclusió (dos mestres a l’aula, desdoblaments, grups flexibles, reforços i 

SEP). 

Grau de satisfacció >90%  

b) % de programacions que contemplen activitats amb diferents graus de dificultat. Arribar al 100% de programacions. 

c) Nombre de reunions realitzades. Mínim 2 per trimestre 

d) Nombre d’acords presos. Grau de satisfacció >90% 

Instruments : Horaris, programacions, actes de reunions realitzades amb acords presos. 
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Objectiu operatiu 2.2 Vetllar perquè tots els alumnes del centre tinguin les mateixes oportunitats.  

ACTUACIONS Responsables Temporització 

 

20
-2

1
 

21
-2

2
 

22
-2

3
 

23
-2

4
 

a)Ajustar i fraccionar els pagaments de les famílies. Equip directiu 

Comissió social 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 b)Buscar ajuts i prendre mesures perquè cap nen es quedi sense activitats o material per motius econòmics.  Equip directiu 

Comissió social 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

c)Fomentar la participació en les activitats educatives i culturals del municipi. Equip de mestres X X X X 

e)Continuar amb el programa de socialització de llibres Cap d’estudis X X X X 

f) Implementar una sortida de tota l’escola relacionada amb el projecte cultural del curs corresponent sempre que 

sigui possible. 

Equip directiu  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

AVALUACIÓ INDICADOR DE MILLORA 

a) % de famílies que no fan pagaments. Baixar un 3% cada curs. 

b) Nombre d’alumnes amb risc d’exclusió social que fan activitats. Augmentar 4% d’alumnes cada curs.  

c)% de famílies que hi assisteixen Assistència entre el 20% i el 40% 

e) Grau de satisfacció de les famílies Satisfacció ≥80% 

f) Alumnes/as que hi participen Participació  ≥90% 

Instruments : Comptatge de famílies que no paguen, comptatge d’alumnes que fan activitats 

RECURSOS DE L’OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Equip de mestres, famílies, circulars informatives, llibres de text. 
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3.MILLORAR LA COMUNICACIÓ I RELACIÓ ENTRE FAMÍLIA I ESCOLA 

Objectiu operatiu 3.1 Fomentar la participació d’un major nombre de famílies en la vida escolar. 

ACTUACIONS Responsables Temporització 

 

20
-2

1
 

21
-2

2
 

22
-2

3
 

23
-2

4
 

a)Implicació de les famílies que participen poc oferint diversificació de tasques: participació en festes, entrades a 

l’aula...  

Equip directiu 

Mestres 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

b) Xerrades informatives organitzades per l’AMPA AMPA X X X X 

c) Informar de les funcions del Consell Escolar i de les decisions d’aquest, per incrementar la participació de les 

famílies en les eleccions a aquest òrgan. 

Equip Directiu 

Famílies 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

d) Informar de les activitats que realitza l’AMPA per animar les mares i pares a formar-ne part. Equip Directiu 

AMPA 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

e) Reunions periòdiques amb l’AMPA per millorar la coordinació Equip Directiu 

AMPA 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

AVALUACIÓ INDICADOR DE MILLORA 

a) Nombre de noves famílies que participen. Augmentar 5% de famílies cada curs. 

b) Nombre de famílies que participen. Augmentar 5% de famílies cada curs. 

c) Grau de satisfacció de la difusió de las decisions del Consell Escolar Famílies satisfetes > 85% 

d) Grau de satisfacció de la participació de les famílies a l’AMPA. Famílies satisfetes >85% 

e) Nombre de reunions amb l’AMPA Mínim dues per trimestre 

Instruments : Enquesta de satisfacció de les famílies. 
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Objectiu operatiu 3.2 Diversificar les estratègies de comunicació amb les famílies.  

ACTUACIONS Responsables Temporització 

 

20
-2

1
 

21
-2

2
 

22
-2

3
 

23
-2

4
 

a) Us d’eines variades per comunicar-nos: correu electrònic, pàgina web, paper...  Equip directiu  

X 

 

X 

  

b) Actualització de la pàgina web de l’escola. Coordinadora TAC 

Mestres 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

c) Actualització permanent de Instagram del centre. Coordinadora TAC X X X X 

d) Actualització dels correus dels pares i mares del centre Secretaria 

Administrativa 

X    

AVALUACIÓ INDICADOR DE MILLORA 

a) Nombre d’eines utilitzades. Informació arriba al 100%  de les famílies. 

b) Visites a la pàgina web de l’escola Nombre d’entrades 

c) Seguidors que té l’escola Nombre de seguidors 

d) Nombre de correus actualitzats. Actualitzar tots els correus 

Instruments : Recompte inicial i final de les eines utilitzades. 

RECURSOS DE L’OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Espais de l’escola , PdI, AMPA, famílies, full de reunions, enquestes, pàgina web. 

 

 

 

 



Projecte de Direcció 2020-2024 
Escola Sant Sadurní 
 

 

23 
 

 4. DOCUMENTACIÓ DEL CENTRE 

Objectiu operatiu 4.1 Revisió de la documentació del centre. 

ACTUACIONS Responsables Temporització 

 

20
-2

1
 

21
-2

2
 

22
-2

3
 

23
-2

4
 

a)Revisió del PEC Equip directiu, Consell Escolar    X 

b)Actualització i aprovació del Pla TAC Equip directiu, Coordinadora 

TAC, Consell Escolar 

 

X 

 

X 

  

c)Posada en marxa del Projecte de Convivència. Equip directiu 

Claustre 

 

X 

 

X 

  

d) Revisió i actualització del Projecte Lingüístic Equip directiu, Claustre 

Coordinadora LIC, Consell 

Escolar. 

   

X 

 

X 

AVALUACIÓ INDICADORS DE MILLORA 

a) Revisar document PEC Document revisat 

b) Aprovació Pla TAC Document aprovat i data d’aprovació 

c) Grau de satisfacció Satisfacció >85% 

d) Aprovació del Projecte Lingüístic Document aprovat i data d’aprovació 

RECURSOS DE L’OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Normativa, documentació d’organització i gestió de centre. 
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6. RETIMENT DE COMPTES ALS ÒRGANS DE CONTROL I PARTICIPACIÓ 

L’avaluació d’aquest PdD es farà anualment utilitzant diferents eines. 

- Autoavaluació per part de l’Equip directiu. 

- Des de les coordinacions de cicle es valoraran els aspectes positius i negatius, les dificultats i les noves 

propostes referides al desenvolupament de les fites plantejades.  

- Avaluació pel claustre que valorarà  la PGA i d'on partiran unes propostes de millora que quedaran recollides 

en la Memòria Anual de curs, la qual valorarà el Consell Escolar.  

- Inspecció també farà l’avaluació al finalitzar el mandat i farà un seguiment del projecte 

- L'avaluació també es durà a terme mitjançant l’anàlisi dels resultats dels indicadors que figuren a cadascun 

dels objectius formulats al projecte.  

- Valorar els resultats de les proves de competències de 6è. 

Totes aquestes avaluacions ens han de servir en primer lloc per millorar el procés d’ensenyament - 

aprenentatge i els resultat acadèmics dels nostre alumnat i en segon lloc com a mitjà de rendiment de comptes i 

participació de la comunitat educativa. 

Òrgans de control dels documents 

Departament d’Ensenyament -Programació General Anual de Centre.  

-Memòria anual de centre.  

-Retiment de comptes econòmics.  

-Indicadors anuals de centre. 

-Competències bàsiques de 6è. 

Consell Escolar -Actes de les reunions. 

Claustre de mestres -Actes dels claustres. 
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-Actes reunions de cicle. 

Famílies -Entrevistes. 

-Reunions d’inici de curs. 

-Informes dels alumnes individualitzats. 

AMPA -Acords de les diferents reunions. 

 

7. ELS ELEMENTS PER A L’APROFUNDIMENT EN L’EXERCICI DEL LIDERATGE DISTRIBUÏT I PER AL 

FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT ESCOLAR. 

En el model de direcció que proposo, la direcció del centre ha d’actuar com a líder educatiu i pedagògic. Per 

portar a terme aquesta tasca cal, cal tenir autonomia per a prendre decisions importants i sempre tenint en 

compte la normativa vigent. 

La meva intenció durant aquest període 2020-2024 és aconseguir un model de direcció que reuneixi les 

següents característiques: 

-Promoure una major participació de tota la comunitat educativa, donant reforç positiu a cadascun dels seus 

membres i potenciar la implicació del professorat en la presa de decisions. 

-Equip directiu obert a noves idees i propostes en la millora de la qualitat educativa dels nostres alumnes, per 

tant accessible a tothom i transmetent la idea de proximitat. 

-Comunicació fluida i constant. La comunitat educativa ha d’estar permanentment informació sobre el 

funcionament del centre i dels problemes que puguin sorgir. 

-Gestió eficient dels recursos humans i materials. Serà molt important quins recursos són prioritaris tenint en 

compte les necessitats del centre. Les decisions que es prenguin hauran d’estar sempre fonamentades. 
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-Saber delegar tot i assumir un lideratge distribuït. Tot i que com a director seré el cap visible i referent del 

centre, delegaré competències i funcions en altres mestres de l’escola, oferint el recolzament i els  recursos 

necessaris. 

-Transmetre il·lusió, entusiasme i alegria a tots els membres de la Comunitat Educativa. 

Amb treball, esforç i dedicació intentaré aconseguir que aquest model de direcció sigui possible i així aconseguir 

els objectius marcats. 

Tot i així ,aquest projecte es tracta  d’un document obert i realista que vol donar resposta a les necessitats 

educatives de la nostra comunitat educativa. 

 Com a proposta d’Equip Directiu presento aquest projecte amb una persona del ‘equip directiu actual que porta 

molts anys exercint aquest càrrec i que per tant  aportarà molta experiència, i una persona de nova incorporació 

que porta anys al centre i que compta amb tota la meva confiança. 

Cap d’Estudis Clara Riera Ginjaume 

Secretària Mª Carmen Martínez Martínez 

Director David Manzanares García 

 

 

 


