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1. Presentació i justificació del projecte 

Aquest projecte de direcció s’ha elaborat en el marc de la convocatòria i la regulació del 

concurs de mèrits per seleccionar el director/a dels centres públics dependents del 

Departament d’Educació que contempla el Decret 29/2015 i la RESOLUCIÓ ENS/397/2015, de 

6 de març, publicada en el DOGC, Núm. 6827 del 10.3.2015. 

Aquest curs 2014-15 l’actual director del centre, Ferran Mur i Sorolla, ha decidit finalitzar el 

seu mandat quedant vacant aquest càrrec . I jo, Josiane Gérard Redondo, cap d’Estudis de 

l’actual equip directiu, presentaré la meva candidatura a la direcció del SES Manuel Carrasco i 

Formiguera. 

 

Aquest nou projecte de direcció pretén ser la continuïtat d’una tasca engegada ja fa anys amb 

el treball de Ferran Mur i Sorolla i el seu equip directiu, aprofitant tots elements positius del 

centre que s’han posat de manifest durant aquesta etapa. Alhora, també proposarem nous 

objectius per prosseguir en la millora de la qualitat educativa del centre.  

 

1.1. El projecte de direcció 

La LEC, en els articles 143.3 i 144.1, estableix que el projecte de direcció és un instrument 

essencial de l'autonomia de centre. Un cop nomenat el director, la implementació del projecte 

de direcció orienta i vincula l'acció del conjunt d'òrgans de govern unipersonals i col·legiats del 

centre (LEC, article 144.4). El projecte de direcció està estretament lligat al projecte educatiu, 

en concretar el seu desplegament durant el mandat del director. D'acord amb la normativa 

vigent, el nomenament del director seleccionat per la comissió corresponent comporta 

l'aprovació del projecte de direcció presentat pel candidat. 

El projecte de direcció vigent que desenvolupa el projecte educatiu, en l'ordenament jurídic 

vigent, defineix el marc en què el director exerceix les seves funcions (LEC article 142.3), en un 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=480169#fragment-1182798
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=480169#fragment-1182786
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context de lideratge distribuït per l'enfortiment institucional dels centres educatius. D'acord 

amb l'article 144 de la Llei 12/2009, l'article 31 del Decret 102/2010, d'autonomia dels centres 

educatius, i els articles 23, 24 i 25 del Decret 155/2010, de la direcció dels centres educatius 

públics i del personal directiu professional docent, per a l'ordenament, el desplegament i 

l'aplicació del projecte educatiu en el període del mandat, el projecte de direcció ha de: 

 Precisar els objectius a assolir en l'àmbit pedagògic, vinculats a la millora dels 

resultats educatius, a partir d'una diagnosi actualitzada del centre. 

 Establir les línies d'actuació prioritàries d'aplicació del projecte educatiu que s'han de 

desenvolupar durant el període de direcció. 

 Concretar els plantejaments educatius que tingui incorporats el projecte educatiu. 

 Concretar els elements organitzatius que afavoreixin la consecució dels objectius 

fixats, buscant la major sistematització de les activitats del centre. 

 Precisar els indicadors explícits per a l'avaluació del mandat d'acord amb els 

indicadors de progrés establerts en el projecte educatiu, acompanyat dels mecanismes 

de rendició de comptes als òrgans de participació i control. 

 Concretar les necessitats derivades del projecte educatiu. 

 Incorporar els elements i mecanismes necessaris per aprofundir l'exercici del 

lideratge distribuït i per al foment de la participació de la comunitat escolar. 

 Pot incloure previsions de modificació del projecte educatiu. 

 

 

 

 

 

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=545262
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=563091
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1.2. Referències legals bàsiques 

L’actual projecte de direcció s’emmarca dins la següent normativa marc: 

 Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa  

 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. (DOGC núm. 5422 – 16.07.2009) 

 Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. (BOE núm. 106, – 04.05.2006) 

 DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. (DOGC núm. 

5686 – 05.08.2010) 

 DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del 

personal directiu professional docent. (DOGC núm. 5753 – 11.11.2010) 

 Ordre EDU 521/2010, de 2 de novembre, d’’Adaptació de procediment disciplinari 

sumari a les característiques específiques dels centres educatius (DOGC 5756-

16/11/2010).     
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2. Anàlisi del centre i de l’entorn 

2.1. El centre: La Secció d’Institut Manuel Carrasco i Formiguera. Centre de complexitat B. 

És un institut públic que depèn del departament d’Ensenyament del Govern de la Generalitat 

de Catalunya. Va néixer el curs 1996-97. Els primers cinc anys del seu funcionament va ser de 

titularitat municipal. A partir del curs 2001-2002, un cop els quatre nivells d’ESO ja estaven 

consolidats amb dues línies, va integrar-se a la xarxa pública del Departament d’Ensenyament. 

Actualment, el centre compta 190 alumnes és distribuït en 8 grups (més el grup del projecte 

singular “Aula Natura”) d’educació secundària obligatòria. Està situat al nord-oest de la 

comarca del Vallès oriental, al municipi de Sant Feliu de Codines. L’institut està ubicat a la part 

nord de la població, allunyat del centre. Al mateix municipi hi ha una escola concertada que 

ofereix els ensenyaments de l’ESO des de fa tres anys. 

2.2. L’alumnat 

L’alumnat prové, majoritàriament, de l’escola pública Jaume Balmes, ubicada al costat el 

centre. La diversitat de l’alumnat és significativa. Les dades d’alumnes amb necessitats 

educatives específiques corresponents al curs 2012-2013 són les següents: 

 Alumnes amb necessitats educatives especials: 1,95% (per sota de la mitjana de 

Catalunya). 

 Alumnes amb situació socioeconòmica desfavorida: 7,3% (per sobre de la mitjana de 

Catalunya) 

 Alumnes de nova incorporació al sistema educatiu: 4,88% (per sobre la mitjana de 

Catalunya). 

 Alumnes de nacionalitat estrangera: 17,56% (per sobre de la mitjana de Catalunya). 
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A més d’aquesta diversitat, cal tenir en compte que el centre acull cada curs uns 10 o 12 

alumnes del CRAE Aldees SOS, fet que augmenta la dificultat en l’atenció a la diversitat dels 

alumnes. 

2.3. Els recursos humans 

Els recursos humans de l’institut es troben distribuïts en tres sectors de personal: el 

professorat, el personal d’administració i el personal subaltern. 

El claustre, actualment està format per vint-i-un professors. Degut al nombre reduït de 

professors, el centre costa només de tres departaments:  el departament de ciències, el 

departament de llengües i el departament d’humanitats. La situació actual del claustre queda 

de la següent forma: 

Màteries Definitius de centre C.Serveis Interins/substituts 

Matemàtiques 2   

Tecnologia 2   

Naturals 1 1 (CS)  

Física i química   1 

Ciències Socials  1(CS) + 1 mestre(CS)  

Religió   1(1/2 jornada) 

Català 1 1  

Castellà 2   

Anglès 1 1 mestre (CS)  

Francès 1   

Música 1   

Educació física   1 

Dibuix   1(0,83 de jornada) 

Diversitat   1 

Totals 11 5 5 
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El sector del personal d’administració està compost per un lloc d’auxiliar administratiu a mitjà 

jornada i pel que fa al personal subaltern, es disposa de un lloc de treball ocupat per una 

persona en règim d’interinitat. 

2.4. Participació de les famílies 

El nivell d’implicació de les famílies és destacable, amb unes elevades expectatives en relació a 

la superació dels estudis dels seus fills. L’índex de famílies associades a l’AMPA és del 85% al 

curs 2013-2014. L’AMPA participa activament a traves d’un bloc i un facebook com a lloc de 

trobada, d'intercanvi, d'ajuda i sobretot, de treball per tal que l'educació dels seus fills i filles 

sigui el més completa possible. Es reuneix amb la direcció una vegada al mes i fa aportacions 

econòmiques per algunes activitats, sortides i millora del centre. També ofereix activitats 

extraescolars al centre com ara classes de conversa d’anglès per pares, mares i alumnes del 

centre i un taller de Yoga. 

 

2.5. Programes i projectes desenvolupats per l’escola en els darrers cursos escolars 

 Aula Natura “La Galaieta”: és tracta d’una aula oberta (projecte singular) de segon 

cicle de l’ESO orientat als alumnes amb dificultats per acreditar l’ESO. Porta en marxa 

dotze anys amb un alt grau d’èxit per als alumnes qui hi participen i d’aquesta manera, 

poden aconseguir el “Graduat D’Ensenyaments Secundari” i/o accedir a diferents graus 

formatius orientats al món laboral. 

 Pla Català Esport a l’escola: el centre compta amb una Associació esportiva que 

treballa per a promoure la pràctica de l’esport al centre i potenciar la participació dels 

nostres alumnes a través de la coordinació esportiva. S’organitzen tota mena 

d’activitats esportives extraescolars per als nois i les noies: Futbol, pàdel, tennis-taula, 

hip-hop, golf, etc.  
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 Projecte Aprenentatge i Servei (APS): un exemple d’aquest projecte és el treball 

realitzat per un grup d’alumnes sobre els arbres més significatius de Sant Feliu, que ha 

fet possible editar, per part de l’Ajuntament, unes mini-guies que estan a disposició de 

qualsevol persona interessada del poble i podeu aconseguir a l’oficina d’informació 

municipal. 

 Pla Educatiu d’Entorn (PEE): des de fa uns anys venim participant a les activitats del Pla 

Educatiu d’Entorn que promouen conjuntament diferents administracions públiques, 

con la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona o el propi Ajuntament de 

Sant Feliu de Codines amb diferents activitats, com els taller d’estudi assistit, les 

jornades multiculturals, les jornades mediambientals, etc. Adreçades als nostres 

adolescents i a les mares i pares. 

 Pla d’Impuls de la Lectura: Enguany hem iniciat un nou projecte. El Pla d’Impuls a la 

Lectura. En el marc d’aquest pla tots els alumnes de 1r a 4t d’ESO disposen de dues 

hores de lectura guiada setmanal a classe. Aquesta activitat es desenvolupa en català, 

castellà i anglès i pretén promoure tant el gust per la lectura, com desenvolupar 

competències lectores, tant a nivell de comprensió com a nivell d’expressió. 

 Intercanvi educatiu amb França: un dels nostres projectes més antics és l’intercanvi 

cultural i lingüístic que al nostre centre organitza des de fa anys. El projecte es treballa 

durant tot el curs i es concreta amb dues setmanes de convivència familiar entre els 

nostres alumnes i els alumnes francesos, una al país veí i l’altra a casa nostra. Aquest 

tipus de formació permet aprofundir en l’aprenentatge d’altres llengües, en aquest cas 

la francesa, conèixer altres punts de vista i altres realitats diferents a la seva. 

 Projecte VINCO de convivència: Projecte que proposa mesures educatives alternatives, 

com la prestació temporal d’una tasca d’utilitat social o de serveis a la comunitat, en 

col·laboració amb l’ajuntament i entitats del municipi. Adreçat als alumnes subjectes 

d’un expedient disciplinar per faltes derivades d’accions que hagin alterat greument la 
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convivència a l’institut o hagin acumulat un seguit de faltes lleus, incloent les 

d’absentisme escolar. 

 Projecte Tutorial Individualitzat: per tal de poder atendre les diferents necessitats del 

nostre alumnat, garantir el seu seguiment educatiu i facilitar la relació alumne-

professor-família, venim incorporant des de fa anys una tutoria individualitzada amb 

un professor per a cada alumne del nostre institut que es coordina amb la tutoria de 

grup. 

 Geolocalització. Mobile History Map (MHM): és un projecte pioner del programa 

mScholls que potencia el treball col.laboratiu amb solucions mòbils en l’àmbit de les 

Humanitats. Aquesta iniciativa parteix d’una nova aplicació mòbil de geolocalització 

que permet als alumens crear continguts relatiu a punts d’interès propers al seu centre 

educatiu i desenvolupar les seves competències digitals. 

 Projecte per l’excel·lència: entre altres, destacarem la preparació per accedir als 

Diplomes oficials DELF A2 i B1 adreçat a l’alumnat de 4t d’ESO que cursa llengua 

francesa com a segona llengua estrangera, opció que s’ofereix al centre des de 1r 

d’ESO i les proves cangur de matemàtiques. 

 

Podem destacar també el Programa de Salut a l’Escola que és un servei prestat en 

col.laboració amb l’Àrea Bàsica de Salut de Sant Feliu mitjançant el qual, una 

professional d’aquest àrea rep les consultes dels nostres alumnes a l’institut un cop a 

les setmanes. Així com, també, els Treballs Globals de Síntesi que els alumnes dels 

diferents nivells d’ESO porten a terme cada curs i que és un treball global que serveix 

per a posar en valors les competències adquirides. A 1r d’ESO es porta a terme un 

treball sobre l’arqueologia i la prehistòrica i es realitza a Serinyà, a 2n d’ESO treball 

sobre l’aprofundiment a l’estudi de Sant Feliu i es fan diferents sortides pel mateix i 

entorns, a 3r d’ESO es fa un treball sobre l’aigua, un bé valuós a la Mediterrània al 
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Figaró i a 4t d’ESO el projecte de recerca combina diferents sortides amb els treballs 

derivats a l’aula durant la mateixa setmana. 

També cal destacar els agrupaments  flexibles a primer i segon de l’ESO en les matèries 

instruments (català, castellà i matemàtiques) per tal de facilitar l’atenció a la diversitat. 
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3. Diagnosi del funcionament del centre 

Per fer una diagnosi acurada del funcionament del centre disposem de quatre paramètres 

fonamentals: l’avaluació global diagnòstica resultant del PAC’09, les proves d’avaluació 

diagnostica de 3r d’ESO, les proves de 4t i els indicadors de centres 

3.1. Avaluació global diagnòstica del PAC 

Des de el curs 2009, el centre ha participat en un Projecte d'Autonomia de Centre 

(PAC) que és una estratègia del Departament d’Educació per millorar la qualitat del 

servei educatiu que presten les escoles públiques i, en particular, per reduir el fracàs 

escolar, millorar el rendiment general de l’alumnat i afavorir la cohesió social. 

El curs 2013-2014, es fa arribar al període final d’aquest Projecte d’Autonomia de 

Centre, i a principi del curs 2014-2015, es va realitzar una avaluació global  diagnòstica 

(AGD) que té com a finalitat última la millora de la qualitat de l’educació que reben els 

alumnes i aporta informació al centre i a l’administració Educativa sobre l’assoliment 

dels objectius educatius per tal d’oriental la presa de decisions per a la millora. 

En base a aquesta AGD que s’ha realitzat a partir de la informació recollida (a partir de 

qüestionaris a professors, alumnes i famílies, d’entrevista a l’equip directiu i de un grup de 

discussió) s’ha pogut identificar els desajustaments però sobretot  les possibles mancances  

que pateix en aquest moment el centre educatiu i allò que és susceptible de millora en relació 

a en quatre nivells: 

 Comunitat educativa 

En general, la comunitat educativa mostra la seva satisfacció en aspectes com ara la 

informació rebuda, les relacions entre les persones, els resultats d’aprenentatge que 

assoleixen els alumnes i el funcionament de les activitats curriculars fora del centre. 
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En aquest apartat, es va destacat una mancança respecte al funcionament dels serveis 

però aquest punt feble es justifica pel fet que el centre no disposa de servei de 

menjador ja que es inviable des de que el centre va adoptar la jornada continuada. 

 Processos d’aula 

Globalment, el professorat valora molt positivament tots els aspectes corresponents 

als processos d’aula. Els tres col·lectius (professorat, alumnes i famílies)  estan molt 

satisfets tant amb l’organització com amb el contingut de les tutories. Els alumnes 

valoren positivament aspectes com ara la comunicació dels criteris d’avaluació, la 

realització d’esquemes, apunts i dibuixos, el guiatge d’activitats i orientació i la 

comunicació escrita del coneixement i aprenentatge. 

Però, es valora la necessitat de millorar alguns aspectes metodològics, de gestió de la 

informació, de gestió de la informació, de gestió de la informació i d’aspectes sòcio-

afectius. 

 Processos de centre 

Un dels punts forts del centre són els relatius a aspectes relacionats amb la 

convivència.  

El professorat considera que la coordinació dels diferents estaments del centre és alta 

així com la col·laboració amb entitats locals, institucions i empreses. 

Encara així, s’observen aspectes millorables, en concret a nivell de convivència 

l’atenció de queixes i reclamacions dels alumnes (els alumnes consideren que les seves 

queixes no s’atenen suficientment) i a nivell de participació, la participació en 

l’elaboració de projectes i plans de centre o en les normes de convivència (els alumnes 

i famílies creuen que no participen suficientment en l’elaboració d’aquets projectes i/o 

plans). 
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 Recursos 

La valoració dels recursos formals és alta. Tan els plantejaments institucionals, la 

planificació i l’avaluació tenen una valoració alta i el professorat pensa que fa una 

bona anàlisi i ús dels resultats acadèmics per adaptar l’acció educativa. 

Però s’observen aspectes a millorar en relació com el projecte de formació de centre, 

el plantejament transversal de les competències bàsiques, l’avaluació periòdica dels 

plans i projectes i la formació del professorat. 

A partir de les valoracions i de les consideracions presentades a l’AGD, l’equip d’inspectors que 

van efectuar l’avaluació va fer les següents propostes de millora: 

1. Fer un canvi en les metodologies de treball a l’aula a fi d’introduir-hi les competències 

bàsiques tranversals. 

2. Revisar aspectes de processos d’aula. 

3. Incidir en la diversificació d’activitats segons les necessitats dels alumnes. 

4. Continuar amb l’organització actual de les tutories individualitzades del centre. 

5. Organitzar formacions en centre que puguin revertir en la millora del centre. 

6. Analitzar acuradament els resultats i proposar estratègies de millor. 
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3.2. Avaluació Diagnòstica de 3r 

D’ altra banda disposem dels resultats de l’Avaluació Diagnòstica feta als alumnes de tercer 

d’ESO.  
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Allò que és més rellevant en aquest resultats és la necessitat de millora l’expressió escrita, en 

llengua català i castellà i els resultats en competència matemàtica, en els quals s’han obtinguts 

uns resultats molt baixos. 
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3.3. Proves de 4t d’ESO 

A partir del més d’abril també, disposarem també de la informació que ens aportaran les 

proves de 4t d’ESO. Si bé un curs no ens dóna una informació prou completa, analitzada 

conjuntament amb els resultats de l’avaluació diagnòstica, ens pot donar informació rellevant. 

 
3.4. Sistema d’Indicadors de Centre 

A més, disposem d’un sistema d’indicadors de centre que ens donen una informació força 

completa de l’estat actual i de l’evolució que ha fet el nostre institut, en aspectes tan diversos 

com la participació de les famílies, la diversitat d’alumnes, la mobilitat i les absències 

d’alumnes i professors, els resultats en la promoció alumnes i en la superació de les diferents 

àrees o els recursos de que disposa el centre, i ho posa en relació a altres centres de Catalunya 

de les nostres mateixes característiques.  

Els resultats complets d’aquest sistema d’indicadors el presentem als annexos d’aquest  

projecte. 
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4. Objectius del projecte de direcció 

Tenint en compte aquesta diagnosi, aquest projecte de direcció es planteja diferents objectius 

per arribar els objectius prioritats del sistema educatiu català que són l'èxit escolar i 

l'excel·lència educativa, desenvolupant al màxim les capacitats de tots i cadascun dels alumnes 

com a principi fonamentador de l'equitat i garantia, alhora, de la cohesió social. 

4.1 Objectius de continuïtat 

Aquest projecte de direcció no pretén trencar amb el projecte de direcció anterior sinó marcar 

una continuïtat, mantenint tots projectes i programes en funcionament. En aquet sentit, es 

mantindran alguns dels objectius ja present en el projecte de direcció 2011-2015, com ara: 

1. Millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat especialment pel que fa a l’assoliment 

de competències bàsiques. 

2. Millorar la competència de l’alumnat en llengües estrangeres. 

3. Consolidar el currículum d’optatives i en especial els mecanismes d’atenció a la 

diversitat mitjançant aquest. 

4. Reforçar la cohesió social i estimular la integració i la solidaritat entre l’alumnat. 

5. Millorar l’acció tutorial. 

6. Millorar els serveis a l’alumnat, a les famílies i al professorat. 

7. Participació de la comunitat educativa en el pla d’inversions de centre . 

8. Promocionar les relacions amb l’AMPA, el consistori i les entitats del municipi. 

9. Millorar la convivència al centre mitjançant la participació dels estaments de la 

comunitat educativa. 
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4.2. Objectius de millora 

Com objectius de millora, es proposa cinc objectius principals; la millora del nivell 

competencial dels alumnes, el desenvolupament de projectes d’excel·lències, la mediació 

escolar, la revisió i actualització de documents i la millora de la imatge i projecció de l’institut. 
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curricular 

Millora dels resultats 
educatius 

Millora del nivell 
competencial 

Desenvolupament 
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Cohesió social 

Mediació escolar 
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5. Actuacions previstes, temporització dels objectius i indicadors d’avaluació . 

OBJECTIU 1 Millorar el nivell competencial dels alumnes Cursos 
2015/2019 

Descripció: millorar els resultats educatius en referència a les fites que ens marquen les polítiques 
educatives tant del país com d’Europa. 

Responsables Departaments didàctics  i equips  docents 

ESTRATÈGIES  

Impuls del caràcter interdisciplinari i transversal de les competències bàsiques 

Implantació del currículum competencial  

Millora de la motivació per l’estudi i reducció del fracàs escolar 

LINEAS D’ACTUACIONS TEMPORALITZACIÓ 
1 Fomentar, des dels departaments, un autèntic canvi metodològic basat en l’assoliment 

de les competències bàsiques. 
Anual 

2 Introduir possibles innovació metodològica i didàctica a les programacions anuals i a les 
aules. 

1r trimestre de cada 
curs 

3 Programar a partir dels documents d'identificació i desplegament de les competències 
bàsiques. 

1r trimestre de cada 
curs 

4 Impulsar els treballs competencial a l’aula. Anual 

5 Impulsar treballs per afavorir la iniciativa creativa dels alumnes (ex. Robòtica escolar) Anual 

6 Treballar diversos àmbits curriculars i fer un treball competencial Anual 

7 Crear mecanismes de control per a l’efectiva implantació de la metodologia en 
competències bàsiques. 

Final de trimestre 

8 Implantar del currículum competencial Curs 2015-2017 

10 Fer un enfocament integrat dels aprenentatges (estudi de casos, simulacions, 
projectes,...) 

Anual 

11 Diversificar els activitats segons les necessitats dels alumnes Anual 

12 Analitzar i fer propostes de millorar dels resultats de les avaluacions i proves de 3r i 4t Final de trimestre 

13 Empènyer al professorat a participar al fòrum de reflexió en competències bàsiques del 
xtec (Xarxa CB, entorn virtual odissea). 

Principi de curs 

AVALUACIÓ (Indicadors utilitzats) 

Grau d’aplicació 0% 25% 50% 75% 100% 
Sense 
evidències 

Alguna 
evidència 

Evidències Evidències 
clares 

Evidència 
total 

Resultats de les proves diagnostiques de 3r      
Resultats de les proves de 4t      
Resultats de les avaluacions      

Qualitat de l’execució 25% 25% 25% 25% 100% 
Termini 

d’execució 
Utilització 
recursos 
previstos 

Utilització  
recursos 
previstos 

Nivell de 
compliment de 

les persones 
implicades 

Total qualitat 
execució 

Revisió de les programacions didàctiques      
Anàlisis dels resultats acadèmics      
Propostes de millora       

Grau d’impacte 0% 25% 50% 75% 100% 
Sense 
evidències 

Alguna 
evidència 

Evidències Evidències 
clares 

Evidència 
total 

Increment des resultats proves diagnòstiques de 3r      
Increment dels resultats proves d'avaluació de 4t      
Taxes de superació de les matèries d'ESO      
Alumnes que promocionen      
Índex d’absentisme i abandonament escolar      
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OBJECTIU 2 Desenvolupar projectes d’excel·lència que aportin 
experiències al sistema educatiu 

Cursos 
2015/2019 

Descripció: desenvolupar al màxim les capacitats intel·lectuals dels nostres alumnes 

Responsables Professorat i departaments didàctiques 

ESTRATÈGIES  

Potenciació de l’excel·lència educativa per a tothom. 

Acreditació dels nivells de llengües estrangeres establert pel Marc europeu comú de referència 

Participació en projectes/programes d’excel·lència educativa. 

LINEAS D’ACTUACIONS TEMPORALITZACIÓ 
1 Fomentar nous projectes d’intercanvis. Anual o bianual 

2 Fomentar la participació en intercanvis escolars Anual o bianual 

3 Animar als alumnes a presentar-se a les proves del DELF escolar Anual 

4 Animar als alumnes a presentar-se  a les proves de les proves cangur 
de matemàtiques 

Anual 

5 Animar als alumnes a presentar-se  al programa Joves i Ciències Anual 

6 Augmentar els nombres d’alumnes que es presenti a proves o 
programa específics 

Anual 

7 Oferir matèries optatives en altres llengües  Anual 

8 Preparar als alumnes per les superació de proves Anual 

AVALUACIÓ (indicadors utilitzats) 

Grau d’aplicació 0% 25% 50% 75% 100% 
Sense 
evidències 

Alguna 
evidència 

Evidències Evidències 
clares 

Evidència 
total 

Nombres d’alumnes que es presenti a proves       

Nombres d’alumnes que es presenti a programa 
específics 

     

Qualitat de l’execució 25% 25% 25% 25% 100% 
Termini 

d’execució 
Utilització 
recursos 
previstos 

Utilització 
recursos 
previstos 

Nivell de 
compliment de 

les persones 
implicades 

Total qualitat 
execució 

Implicació dels professors en intercanvis, 
programa específics i proves 

     

Utilizació dels recursos (reunions, reunions de  
pares, dossier de treball per als alumnes,...) 

     

Grau d’impacte 0% 25% 50% 75% 100% 
Sense 
evidències 

Alguna 
evidència 

Evidències Evidències 
clares 

Evidència 
total 

Quantificar la participació en intercanvis      

Quantificar nombre d’alumnes que han superat 
les proves i/o programa específics 
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OBJECTIU 3 La mediació escolar Cursos 
2015/2019 

Descripció: ús de la mediació com a eina fonamental en la resolució de conflictes lleus. 

Responsables Tutors de grup, tutors individuals, orientador i cap d’estudis. 

ESTRATÈGIES  

Fomentar la cultura de mediació com a eina bàsica en la gestió del conflicte. 

Habilitar els alumnes per conduir per els mateixes els seus conflictes de manera responsable. 

Reduir els fulls d’incidències. 

LINEAS D’ACTUACIONS TEMPORALITZACIÓ 
1 Elaborar instruments de detecció i registre de les situacions conflictives 

més habituals. 
Anual 

2 Afavorir que el docent i especialment el tutor/a puguin disposar de temps i 
espais per tractar els petits conflictes al més aviat possible. 

Anual 

3 Organitzar, a les sessions de tutoria, assemblees de grup per tal que tot 
l'alumnat participi en la gestió dels conflictes. 

Una sessió trimestral 

4 Incloure en les reunions de l'equip docent l'anàlisi dels conflictes, les 
possibles causes i les propostes de millora i prevenció. 

Mensual 

5 Sensibilitzar el claustre en la necessitat de tractar els conflicte com a font 
d’aprenentatge mutu. 

Anual 

6 Oferir mediació a les persones que plantegin conflictes amb alumnes del 
centre. 

Anual 

7 Gestionar la comunicació i col·laboració amb les famílies per afavorir-ne 
la implicació en la solució dels conflictes. 

Anual 

8 Oferir una optativa a 2n i/o 3r per preparar alumnes a ser mediador. Curs 2015 i posteriors 

9 Oferir al claustre una formació de centre sobre mediació escolar. Inici de cada curs 

10 Constituir un equip de mediació: coordinador/a, professors i alumnes. A partir del curs 16-17 

11 Potenciar l'actuació de l'equip de mediació dins de la Comissió de 
convivència del centre. 

Reunió mensual 

AVALUACIÓ (indicadors utilitzats) 

Grau d’aplicació 0% 25% 50% 75% 100% 
Sense 
evidències 

Alguna 
evidència 

Evidències Evidències 
clares 

Evidència 
total 

Quantificar el nombre de mediacions que s’han 
dut a terme. 

     

Quantificar el nombre d’alumnes i professors 
que han intervingut en el procés. 

     

Qualitat de l’execució 25% 25% 25% 25% 100% 
Termini 

d’execució 
Utilització 

dels 
recursos 
previstos 

Utilització 
dels 

recursos 
previstos 

Nivell de 
compliment de 

les persones 
implicades 

Total qualitat 
execució 

Fer una difusió en les tutories.      
Activitats dur a terme per conèixer com funciona 
la mediació escolar. 

     

Utilització voluntària i correcte del procés de 
mediació. 

     

Implantació profitosa per als alumnes.      

Grau d’impacte 0% 25% 50% 75% 100% 
Sense 
evidències 

Alguna 
evidència 

Evidències Evidències 
clares 

Evidència 
total 

Avaluar si s’ha reduït el nombre de fulls 
d’incidències i expedient disciplinari del centre. 

     

Quantificar si aquest fet s’ha reflectit en una 
millora de la convivència del centre. 
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OBJECTIU 4 Revisar i actualitzar els documents de centre 
 

Cursos 
2015/2019 

Descripció: Posar al dia la documentació del centre 

Responsables Equip directiu, claustre i consell escolar.  
 

ESTRATÈGIES  

Acabar d’elaboració de les NOFC  

Continuar el Pla TAC iniciat 

Continuar amb el Projecte de convivència 

Creació de nou documents, si escau 

LINEAS D’ACTUACIONS TEMPORALITZACIÓ 
1 Crear comissions de treballs. Inici  de cada curs 

2 Recopilar la informació necessària per tal de completar i aprovar les NOFC. Anual 

3 Treballar els diferents nivells d’actuacions del projecte de convivència. Anual 

4 Implicar tota la comunitat educativa en l’elaboració dels documents. Anual 

5 Planificar la implantació del Pla TAC i l’assignació de recursos. Tres o quatre cursos 

6 Redactar un document d’acollida per al nou professorat, plantilla o substituts, 
que faciliti el coneixement dels objectius del centre, la seva organització i els 
procediments d’actuació. 

Temporal  
(quan sigui 
necessari) 

7 Creació de nous documents d’organització i gestió de centre. Temporal (quan sigui 
necessari) 

8 Millorar del sistema d’arxiu i accessibilitat de la documentació. Anual 

9 Presentar les propostes i/o documents al Claustre i al Consell escolar. Cada trimestre 

AVALUACIÓ (Indicadors utilitzats) 

Grau d’aplicació 0% 25% 50% 75% 100% 
Sense 
evidències 

Alguna 
evidència 

Evidències Evidències 
clares 

Evidència 
total 

Elaboració de les NOFC      

Elaboració del  Pla Tac      

Elaboració el Pla de convivència      

Elaboració d’altres documents      

Qualitat de l’execució 25% 25% 25% 25% 100% 
Termini 

d’execució 
Utilització  
recursos 
previstos 

Utilització 
recursos 
previstos 

Nivell de 
compliment de 

les persones 
implicades 

Total qualitat 
execució 

Participació de representants de tota la 
comunitat educativa en l’elaboració dels 
documents. 

     

Participació de les comissions de treball.      

Presentació dels documents al Claustre i Consell 
escolar. 

     

Grau d’impacte 0% 25% 50% 75% 100% 
Sense 
evidències 

Alguna 
evidència 

Evidències Evidències 
clares 

Evidència 
total 

Satisfacció de la comunitat educativa.      
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OBJECTIU 5 Millorar la imatge i la projecció externa i interna de l’institut 
 

Cursos 
2015/2019 

Descripció: desenvolupament d’actuacions pròpies que serveixin per a la projecció externa del Centre.  
Responsables Coordinador intranet, coordinador informàtic i equip directiu 

ESTRATÈGIES  

Potenciació de les actuacions pròpies que serveixin per a la projecció externa del Centre. 

Potenciació de la participació activa en tots aquells àmbits que puguin resultar beneficiosos per a la 
projecció exterior del nostre Institut 

LINEAS D’ACTUACIONS TEMPORALITZACIÓ 

1 Comptar amb les nostres instal·lacions educatives, sempre en franges o 
dies no lectius, per a les activitats municipals, formatives o culturals, 
que l'Ajuntament consideri viables. 

Temporal (quan sigui 
necessari) 

2 Participar en les activitats del municipi Anual 

3 Potenciar la Jornada de Portes Obertes Març/abril de cada any 

4 Millorar la nostra pagina web Cada curs 

5 Penjar a la web tota la informació rellevant per les famílies Sempre que sigui 
necessari 

6 Penjar a la web totes les activitats realitzades al centre Quan es realitzen 
activitats 

7 Mantenir el projecte de la revista “El Formiguer” 1 revista per trimestre 
de cada curs 

8 Buscar mecanismes de difusió (web de l’ajuntament, Facebook, twitter,...) Principi de curs 

9 Tenir un programa de difusió de les activitats i/o projectes realitzats al 
centre 

Anual 

10 Fer un esforç especial per aconseguir implicar l’alumnat en la conservació 
del centre amb l’ajut del Consell de delegats/des. 

Anual 

11 Substituir, paulatinament, en la mesura de possibilitats econòmiques, els 
ordinadors de l’institut. 

Anual 

AVALUACIÓ (indicadors utilizats) 

Grau d’aplicació 0% 25% 50% 75% 100% 
Sense 
evidències 

Alguna 
evidència 

Evidències Evidències 
clares 

Evidència 
total 

Participació del professorat en activitats que 
ajudin a la difusió de la imatge de centre 

     

Participació dels alumnes en activitats en la 
conservació del centre 

     

Participació dels pares i mares en activitats 
organitzades 

     

Qualitat de l’execució 25% 25% 25% 25% 100% 
Termini 

d’execució 
Utilització 

dels 
recursos 
previstos 

Utilització 
dels 

recursos 
previstos 

Nivell de 
compliment de 

les persones 
implicades 

Total qualitat 
execució 

Mecanismes utilitzats per la difusió      

Redacció trimestral de la revista del centre      

Organització de les portes obertes del centre      

Grau d’impacte 0% 25% 50% 75% 100% 
Sense 
evidències 

Alguna 
evidència 

Evidències Evidències 
clares 

Evidència 
total 

Satisfacció de la comunitat educativa de la 
informació rebuda 

     

Quantificar el nombre de visitants de la pàgina 
web del centre i altre mecanisme de difusió 
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La descripció detallada de les activitats, els responsables de cadascuna d’elles i els indicadors 

d’avaluació seran més detallats anualment en el Programació General Anual (PGA) que es 

presentarà al inici de cada curs al claustre de professors, al consell escolar i als serveis 

territorials d’ensenyament. En aquesta programació es detallarà per a cada curs acadèmic els 

objectius a assolir, les estratègies que es seguiran, les activitats que es desenvoluparan, els 

responsables de cadascuna d’elles i els indicadors d’avaluació que es faran servir. 

 

6. Sistema/Procés d’avaluació del desenvolupament del projecte de direcció 

Per tal d’avaluar la tasca de la direcció es preveu diferents mecanismes que permeten avaluar 

el grau d’aplicació del projecte i la millora dels resultats que se’n deriven. Així com els agents 

destinataris per a la rendició de comptes i la periodicitat. 

L’avaluació es durà a terme amb l’objectiu de millorar el seu desenvolupament. Es revisarà la 

pràctica per tal de detectar-ne les mancances o els problemes d’aplicació, i sempre buscant 

aquelles solucions que millorin els resultats. 

 

D’aplicació del projecte de direcció 

Mecanisme Destinatari Freqüència 

Presentació del projecte de 
direcció 

Consell Escolar 
Claustre 
SSTT del Departament 
d’Ensenyament 

Inici de mandat 

Presentació de la programació 
general anual i la memòria anual 

Consell Escolar 
Claustre 
SSTT del Departament 

Inici i final de curs 

Revisió del projecte Inspecció Anual i triennal 

Grau d’acompliment dels 
objectius i rendició de comptes 

Consell Escolar 
Claustre 
SSTT del Departament 
d’Ensenyament 

A final de curs i al 
finalitzar el 
mandat 

Revisió i seguiment del projecte Direcció 
Equip directiu 

Setmanal 
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De resultats: millora i progrés 

Mecanisme Destinatari Freqüència 

Anàlisis del resultats acadèmics 
del centre. 

Caps de departaments 
Equip docents 

Setmanal 

Presentació dels resultats 
acadèmics i de les altres 
activitats desplegades segons el 
pla estratègic. 

Consell Escolar 
Claustre 

Al final de cada trimestre 

Seguiment i rendició de comptes 
basant-nos ens el sistema 
d’indicadors. 

Consell Escolar 
Claustre 
SSTT del Departament 
d'Educació 

Anual 

 
De manera més informal caldrà trobar la manera de fer partícip l’AMPA d’aquest procés de 

valoració mitjançant trobades periòdiques (reunions mensuals). 

 

No cal dir que, en acabar cada curs i tenint en compte els resultats obtinguts, es valorarà la 

conveniència de proposar les modificacions que calgui en les estratègies i les actuacions que 

s’havien previst inicialment per poder avançar, millorar i aconseguir els objectius plantejats 

inicialment. Aquestes modificacions i actuacions quedaran reflectides en els objectius del pla 

anual. 
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7. Proposta d’equip directiu 

Directora: Josiane Gérard Redondo; professora al centre des de l’any 2009 i actual Cap 

d’estudis des del curs 2011. 

Cap d’estudis: Míriam Fenoy Lozano; professora al centre des de l’any 2011 i actual Cap de 

departament de llengües. 

Coordinador/a pedagògica: Olga Ortega Roura, professor interina al centre des de l’any 2011. 

Secretari: Jesús Carrasco Gómez, secretari del centre des del curs 2004. 

 

8. Conclusió 

 Per acabar m’agradaria parlar del model de direcció. El model de direcció que es 

presenta té la voluntat d’afavorir dinàmiques positives i un bon clima de convivència, 

aspectes fonamentals del treball en equip propi dels centres educatius, a través de les 

coordinacions, els òrgans de participació i les seves comissions.  

Des d’aquesta perspectiva els principis rectors de l’acció directiva es fonamenten en:  

 l’obertura a totes les sensibilitats de la comunitat educativa, defugint els 

personalismes i mostrant respecte a la discrepància;  

 la participació de totes i tots els membres de la comunitat en la gestió i la coordinació 

del centre a través dels òrgans establerts; 

 la transparència en la gestió i el rigor, l’eficàcia en les actuacions i l’ús òptim dels 

recursos humans, materials i econòmics; 

 la democràcia, atès que el claustre i la comunitat educativa, a través dels seus òrgans 

col·legiats, tenen el dret de debatre i, regint-se pel principi de les majories, decidir les 

accions encaminades a resoldre els problemes que es plantegin. 
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 la màxima cohesió de la comunitat educativa, sobretot, la preocupació per la millora 

dels resultats acadèmics dels nostres alumnes. 

 

Per concloure, dir que ens agrada ser un centre petit que garanteix el tracte directe amb els 

pares i mares i on els alumnes estan una mica com en família. Som un centre públic amb 

vocació de servei públic. Aquí tothom coneix tothom i això ens ajuda a tenir una molt bona 

convivència entre tots i fer un seguiment d’aprop dels nostres alumnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


