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1.- Introducció 
 
1.1.- Justificació 
 
Un cop finalitzat el mandat de direcció per al període 2012-2016, em plantejo la 
renovació d’aquest projecte de direcció, partint de la premissa que concloïa el projecte 
presentat ara fa quatre anys, quan deia: 
 
“no és possible planificar el descobriment”,  atès el caràcter obert i dinàmic que 
emmarcava aquest projecte. 
 
És doncs per aquest aspecte, que la previsió inicial a dur a terme en quatre anys, en 
ocasions s’ha vist prioritzada per altres temes d’importància que poden haver sorgit, 
on es poden haver variat actuacions previstes segons les necessitats del moment, i on 
fins i tot, es poden haver suprimit i/o modificat alguna dels objectius plantejats 
inicialment. 
 
En trobem per tant, en un punt de reordenació, de reorganització, d’impulsar noves 
actuacions i d’acabar de refermar i consolidar algun dels objectius dut a terme. 
 
La nostra ZER, amb molts anys d’experiència, d’esforç, de treball, d’equip, de 
dedicació, d’empenta i de professionalitat ha saber emmarcar el camí cap l’èxit dels 
nostres alumnes, sabent superar, modificar i disminuir, les dificultats que ha anat 
trobant pel camí. 
 
Ara doncs, la continuïtat d’aquest projecte, és una alenada més d’aire fresc, d’il·lusió, 
de ganes de millora, per tal de continuar caminant, cap allà on sempre hem mirat: 
l’excel·lència, la cohesió i el desenvolupament integral dels nostres menuts. 
 
1.2- Referents normatius 
 

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

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

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

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

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

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

 Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per la qual s'estableix el Pla experimental 
del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals  

 Resolució de 19 de juny de 2015, per la qual s’aproven els documents per a 
l’organització i la gestió dels centres per al curs 2015-2016 

 
 
 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=702065&language=ca_ES
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/Resolucio_instruccions_15_16.pdf


1.3.- Contextualització 
 
La ZER Montsant – Serra de Prades es troba a cavall entre dues comarques: el Baix 
Camp i el Priorat. La composició d’aquesta ZER la formen els pobles de Prades, 
Ulldemolins, Poboleda i Cornudella de Montsant, tot i que aquesta última, acull 
alumnes de diversos pobles com Escaladei, Arbolí, La Morera de Montsant, i Siurana 
com a part d’extensió del poble, i alumnes de masos disseminats. 
 
La zona s’emmarca a la part nord-est del Priorat, i limita des de la confluència dels rius 
Siurana i Montsant per una banda fins a la Serralada de Prades, i la Serra de Llena per 
l’altra, tenint com a eix vertebrador la Serralada del Montsant. 
 
Ens trobem per tant, en una situació, en que pren rellevància la distància que hi ha 
entre els pobles que formen la nostra ZER, on l’orografia del terreny fa més difícil una 
fluïda comunicació de contacte directe entre aquestes escoles i, per tant, la poca 
practicitat de les vies d’accés redueix les possibilitats de trobada i de treball en equip 
de manera directa, però que compensa al mateix temps, la condició i la qualitat de 
l’escola rural, pel que fa als àmbits tant pedagògics com de relació. 
 
Pel que fa a les escoles de la zona, segons les dades d’inici de curs, trobem dues 
escoles força petites, Ulldemolins ( 16  alumnes) i Poboleda ( 26 alumnes), l’escola de 
Prades ( 46 alumnes), i l’escola de Cornudella de Montsant ( 82 alumnes), cadascuna 
d’elles compta amb una oferta educativa des dels 3 fins als 12 anys d’escolarització. 
Com a altres serveis externs i de continuïtat, compten també amb la SIN Montsant que 
ofereix escolarització al nostre alumnat, durant l’etapa d’Educació Secundària 
Obligatòria. Altrament, disposem també d’una Extensió de Centre de Recursos 
Pedagògics, que depèn dels Serveis Educatius de Falset, així com de l’atenció per part 
de l’EAP del Priorat.  
 
Cadascun dels centres que composen la nostra ZER, compta amb una AMPA, 
aconseguint així un major i millor nivell de participació i col·laboració per a les nostres 
escoles. 
 
A més, cadascun dels quatre pobles, compta amb un seguit de serveis públics de caire 
cultural i de salut que afavoreixen, mitjançant col·laboracions del seu personal, 
aspectes diversos de l’aprenentatge aconseguint el ple desenvolupament del nostre 
alumnat. 
 
Ens trobem, doncs, enmig d’un entorn privilegiat amb unes magnífiques condicions, 
que poden fer que els nostres menuts, aconsegueixin l’òptim rendiment, i esdevinguin 
persones formades, competents i crítiques, capaces d’afrontar les situacions que el dia 
a dia de la vida els plantejarà. 
 
 
 
 
 
 



1.4.- Declaració d’intencions 
 
La principal finalitat d’aquesta renovació projecte no és altra que la de continuar 
aportant una visió i gestió estratègica en el marc d’un lideratge distribuït, que aposta 
per la responsabilitat en els rols i funcions assignades, així com per un alt nivell de 
coresponsabilitat amb els elements participatius en el desenvolupament del projecte. 
 
2.- Fonamentació 
 
2.1.- Criteris 
 
Els criteris que emmarquen aquesta renovació del projecte es desprenen directament 
de la concreció de la missió que proclama el Projecte Educatiu de Zona, i de la visió que 
pretén consolidar aquest projecte de direcció, el qual conduirà al desplegament del 
Projecte Educatiu i concretarà l’estructura organitzativa del centre durant el període 
de mandat. 
 
El projecte pren com a punt de partida i eix vertebrador del PE de Zona, alguns dels 
objectius bàsics establerts pel Sistema Educatiu i marcats per la legislació vigent: 
 

- Millorar els resultats educatius. 
- Afavorir la cohesió social. 

 
La nostra ZER, encamina al mateix temps, la seva tasca educativa, és a dir la seva 
missió, cap a : 
 

 La formació i l’orientació de l’alumnat per al seu desenvolupament integral. 
 La formació de persones responsables i competents, d’acord amb les 

necessitats i els requeriments de la societat 
 La creació d’un entorn de treball participatiu i motivador. 
 La promoció de la inclusió educativa i social. 
 La compleció, l’aplicació i el desenvolupament del disseny curricular. 
 L’orientació i l’assessorament a les  famílies en el procés formatiu de l'alumne. 

 
En aquesta missió establerta en el PE de Zona, aquest projecte de direcció se’n fa seus 
els objectius, i vetllarà per al desenvolupament i la institucionalització de les fites que 
reflecteixen la seva visió, concretant-se en els següents eixos: 
 

- Formació integral de l’alumnat. 
- Element de socialització. 
- Vehicle de l’aprenentatge de la llengua anglesa com a tercera llengua 

d’aplicació curricular. 
- Elevat nivell de compromís en l’aplicació i el coneixement de les TIC i les TAC, 

en relació al nivell de desenvolupament de la societat en aquest àmbit. 
- Nivell de qualitat reconeguda i certificada. 
- Motor de cohesió social. 
- Respecte pel medi ambient i responsabilitat davant el consum. 
- Element de col·laboració amb l’entorn social. 



- Entorn de participació de la comunitat educativa en els nostres centres i en els 
diversos àmbits. 

- Identitat d’institució plural i democràtica sota els principis de coeducació, 
igualtat d’oportunitats i l’educació en valors. 

 
Tot aquest recull d’objectius que concreten la nostra missió i la nostra visió, resten 
emmarcats, per un seguit de finalitats fonamentals, elements claus per a la consecució 
d’èxit del projecte: 
 

- La consolidació d’un òptim nivell d’inclusió escolar. 
- La preparació de la comunitat educativa per a l’adaptació, en ocasions 

accelerada, als canvis que pateix la nostra societat diàriament. 
- El desig de caminar cap a la innovació i la creativitat. 
- L’educació en els valors del respecte, la solidaritat i la tolerància. 
- El sentiment de la necessitat i la importància de la cooperació, la interrelació i 

la participació en tots els diferents nivells i àmbits de la vida escolar. 
- Un model d’aconfessionalitat, i millor convivència de cultures i religions 
- L’adopció d’un compromís social, emmarcat en la formació i el 

desenvolupament de l’alumnat. 
- El tarannà representatiu i afavoridor de la convivència i la integració. 

 
 
2.2.- Resultats de les últimes avaluacions de ZER 
 

Avaluació interna.  % alumnes que superen les àrees en acabar cicle 

 Cicle inicial  Cicle mitjà  Cicle superior 
any 13-14 14-15  13-14 14-15  13-14 14-15 
% ZER 98.37 99.35  84.22 93.87  95.53 86.66 
Num.alumnes  38 47  46 43  29 33 
CAT 94.44 95.45  76.66 82.14  96.87 80 
CAST 100 100  76.66 96.42  90.62 86.66 
ANG 96.94 100  76.66 92.85  90.62 73.33 
MATES 97.22 100  82.91 92.85  96.87 86.66 
MEDI 100 100  76.66 92.85  93.75 86.66 
ARTÍST 100 100  100 100  100 93.33 
FÍSICA 100 100  100 100  100 100 

 
 

Avaluació externa. CCBB 6è 

any 13-14 14-15 
% ZER 89.87 76.66 
Num.alumnes  14 15 
CAT 100 80 
CAST 90.47 73.33 
ANG 90.47 66.66 
MATES 78.57 86.66 

 



Un cop vistos i analitzats aquests resultats, comprovem per una banda, la necessitat de 
millora principalment en anglès, i la possibilitat d’increment de resultats en les altres 
àrees. 
 
Cal tenir en compte que quan es calculen resultats globals, l’escola de Cornudella fa 
decantar molt la balança segons els seus resultats, pel simple fet de que té més 
alumnes que la resta, i cal també fer una observació important, durant els cursos 13-14 
i 15-16, aquesta mateixa escola va tenir moltes dificultats respecte l’àrea de llengua 
anglesa, ja que en un curs hi van passar cinc mestres diferents, ateses diverses 
substitucions i renúncies; i en els següent curs la situació va ser similar encara que no 
tal exagerada. 
 
És per això, que si poguéssim centrar l’atenció en els resultats històrics de les nostres 
quatre escoles, seria més clara la visió, de que l’evolució al llarg dels anys ha estat 
força positiva. 
 
No obstant, els resultats presents, requereixen d’un profunda reflexió i estudi, per tal 
d’establir propostes i criteris per a la millora significativa. 
 
 
2.3- Detecció de necessitats. 
 
Per a aquesta renovació, el procés de detecció de necessitats, sorgeix per una banda 
des de l’experiència viscuda en primera persona, juntament en primer lloc amb l’equip 
directiu de la ZER, les direccions de les escoles, les necessitats i demandes resultants 
de les comissions de treball, i l’aportació rebuda dels membres del claustre de mestres, 
i per l’altra, de la valoració objectiva de la memòria realitzada del projecte que 
finalitza. 
 
És doncs per aquesta anàlisi prèvia, on es concreten els punts forts i puntes febles que 
ens envolten (annex1), que s’estructuren les següents necessitats, emmarcades en 
diferents àmbits: 
 
 
Àmbit pedagògic i didàctic: 
 

- Necessitem seguir millorant la formació integral dels nostres alumnes, i de 
manera important els seus resultats acadèmics, les seves capacitats, i 
l’assoliment d’unes competències que els duguin a ser persones formades, 
capaces i crítiques en una societat de futur. 

- La necessitat de continuar amb la línia establerta i de fomentar un entorn de 
treball de caire competencial, tant pel que fa a les programacions que es duen 
a terme, com pel que fa al model metodològic emprat, i posat en marxa a tota 
la primària en el treball de la llengua catalana, fer-lo doncs extensiu a l’àrea de 
llengua castellana. 

- Necessitat de posar en aplicació i funcionament de nou, el ja iniciat projecte 
Mens Sana in Corpore Sano, un cop reconduïdes i establertes les noves 



directrius i fites a assolir, d’acord amb l’establert amb la comissió impulsora i 
l’equip de direcció, tant de les escoles com de la ZER. 

- Establir els mecanismes d’avaluació necessaris, a la nova manera de treballar 
que aportarà de consolidació d’aquests canvis en la manera de treballar amb 
l’alumnat. 

- La necessitat d’apostar per una acurada i competent formació del professorat 
en la línia i les necessitats que es desprenguin de l’aplicació dels nous projectes 
i acords de funcionament. 

- Vetllar per la concreció i l’establiment d’acords estratègics, i en la mesura 
possible de recursos, pel que fa a l’atenció a la diversitat del nostre alumnat. 

- Potenciar la capacitat d’autoaprenentatge dels nostres alumnes, a partir de la 
manipulació, l’observació i la participació com a protagonistes principals  i 
motor del seu propi aprenentatge. 

- Consolidar i continuar amb els treball implementat i sistematitzat respecte el 
programa ILEC 

- Apostar per endinsar-nos en la formació i l’aplicació, pel que fa al programa Ara 
Escric. 

- Fomentar la llengua anglesa com a aprenentatge essencial dels nostres 
alumnes, ja sigui reforçant-ne els horaris de classe dins les possibilitats 
humanes que disposem, o facilitant l’aplicació d’aquesta àrea, segons els perfils 
i les capacitats docents que disposi cada escola. 

- Iniciar-nos en la creació i l’aplicació d’un pla TAC ben elaborat i eficient. 
- El fet implícit de fomentar l’esperit crític de l’alumnat, a partir de l’establiment 

de fites de millora quantificables. 
 
Àmbit organitzatiu i de gestió: 
 

- La importància de mantenir en entorn virtual de comunicació, informació i 
traspàs entre els mestres de la nostra zona, garantint i facilitant el traspàs del 
format actual Àgora a NODES, així com apostar per mantenir viu i dinàmic 
l’espai “Banc de recursos de la ZER”, establert al Google Sites. 

- La necessitat de, amb el suport i l’acompanyament del consell de direcció de la 
ZER, de planificar, gestionar de manera global, poder fer el seguiment i el 
control dels resultats acadèmics de les escoles, i establir estratègies de 
reconducció quan sigui necessari. 

- La necessitat especialment per al curs 16-17, de garantir un acompanyament 
constant i proper a les escoles de Poboleda i d’Ulldemolins, atesa la renovació 
total i parcial del seu professorat. Garantir doncs una bona fase de reinici en 
aquestes escoles. 

- Necessitat d’optimitzar els temps de reunió de ZER, atenent a la impossibilitat 
de disposar de reunió setmanal, per tal de facilitar l’efectivitat d’aquestes 
trobades quinzenals. 

- Apostar per definir uns espais de temps concrets als mestres que es 
determinin, per tal d’afavorir i garantir un correcte funcionament, un espai de 
treball útil i eficaç, que garanteixi i guiï el correcte desenvolupament dels 
projectes que es pretenen dur a terme. 



- El fet d’establir mecanismes d’avaluació del procés de treball organitzatiu així 
com el corresponent retiment de comptes, a partir d’una previsió d’indicadors 
d’avaluació. 

- La necessitat de crear compromisos i responsabilitats per tal de dinamitzar i 
optimitzar els plantejaments de treball. 

 
Àmbit relacional, humà i de serveis: 
 

- La importància d’afavorir una òptima cohesió social apostant per un clima de 
col·laboració i participació de la comunitat educativa en les activitats i el dia a 
dia dels nostres centres. 

- La important necessitat de fer créixer en les famílies el sentiment d’implicació i 
coresponsabilitat en el desenvolupament, l’acompanyament i la formació dels 
seus fills i filles. 

- Afavorir i consolidar la participació i la implicació de les administracions locals 
en l’òptim funcionament dels nostres centres. 

- Vetllar per un bon funcionament en el paper i la implicació de les diferents 
AMPA en les nostres escoles i especialment incidir per la reactivació oficial de 
l’AMPA de ZER, així com per la seva col·laboració, implicació i participació en les 
necessitats diàries que reverteixen en el  nostre alumnat. 

- Vetllar, col·laborar i facilitar, en la mesura possible, la implantació del primer 
cicle d’educació infantil en aquelles de les nostres escoles, que aquesta mesura 
pugui ser-los de necessitat. 

 
 
Àmbit administratiu i econòmic: 
 

- Procurar  facilitar els tràmits administratius que afecten i corresponen als 
nostres docents. 

- Apostar per el format digital en la realització, recollida i emmagatzemament de 
documentació, en la mesura que la normativa ho permeti. 

- La necessitat de reduir les despeses de funcionament  atès el mínim pressupost 
que es disposa, estudiant tant ofertes que promoguin aquesta reducció, com la 
cerca de recursos externs que n’afavoreixin el pressupost. 

- Vetllar per la cerca de recursos, tant materials com d’activitats com de 
formació, que facilitin en desenvolupament correcte de les nostres necessitats. 

 
 
3.- Objectius 
  
Un cop realitzada una acurada detecció i concreció de les necessitats presents, i partint 
que diverses d’aquestes es troben ja en procés de millora i resolució, atès el bon i 
òptim funcionament de la ZER, es presenten a continuació una sèrie d’objectius, que 
pretenen acotar i seguir amb el procés de millora, en alguns casos ja iniciat,  
d’aquestes necessitats observades des dels diferents àmbits d’actuació.  
 
Cadascun dels objectius que es concretaran en cada àmbit, anirà lligat a l’estratègia 
que en permeti l’assoliment, seguida de les actuacions a dur a terme per assolir-lo, i 



acompanyat del corresponent indicador que proporcionarà la visió d’aquest assoliment 
així com del seu grau d’execució, de qualitat o d’impacte. 
 
3.1 Àmbits d’actuació 
 
- Àmbit pedagògic i didàctic:  Objectius, estratègia, actuacions i indicadors  
- Àmbit organitzatiu i de gestió: Objectius, estratègia, actuacions i indicadors 
- Àmbit relacional, humà i de serveis: Objectius, estratègia, actuacions i indicadors 
- Àmbit administratiu i econòmic: Objectius, estratègia, actuacions i indicador 
 
 
Aquest projecte en concreta amb la proposta d’assoliment de 7 objectius emmarcats 
en els diferents àmbits d’actuació esmentats.  
 

Àmbit pedagògic i didàctic 

Objectiu 1.   
Millorar en la formació integral i el correcte desenvolupament personal i formatiu dels nostres 
alumnes, apostant per un entorn de treball de caire competencial. 

Estratègia a seguir. 
Definir entorns de treball i enfocaments metodològics que afavoreixin un ple desenvolupament 
competencial dels alumnes 

ATUACIONS A DUR A TERME 

- Consolidació del treball sense llibres a tota la primària respecte l`àrea de llengua catalana. 
- Elaboració d’una programació vertical i de caire competencial per suprimir, tal com s’ha fet en 

llengua catalana, els llibres de llengua castellana, de manera progressiva i establint unes pautes 
i estratègies metodològiques que afavoreixen un correcte aprenentatge competencial. 

- Consolidació les aportacions ja sistematitzades del pla ILEC, en el dia a dia de les nostres aules. 
- Participació en el programa del Departament d’Ensenyament, “Ara escric”, per tal de poder-lo 

aplicar de la mateixa forma que s’ha fet en la lectura 
- Aposta per una formació acurada i efectiva del professorat, per assolir eficaçment l’aplicació a 

l’aula de les noves maneres de treballar proposades. 
- Foment de la capacitat d’autoaprenentatge dels nostres alumnes, a partir de processos de caire 

més manipulatiu i experimental. 
- Elaboració del pla TAC 

INDICADORS 

- Grau de satisfacció del professorat davant l’actual manera de treballar les llengües amb els 
alumnes. 

- Elaboració de la programació de llengua castellana per a tota la primària. 
- Grau d’aplicació de les activitats aportades del de l’aplicació del pla ILEC 
- Participació en e programa “Ara escric” i grau d’aplicació a l’aula d’aquesta nova formació. 
- Índex de professorat que ha participat a les formacions rebudes. 
- Valoració docent de l’aprenentatge assolit de manera manipulativa i experimental. 
- Elaboració del Pla TAC 

 

 
 
 
 



 

Àmbit pedagògic i didàctic 

Objectiu 2.   
Propiciar i optimitzar el desplegament i la implantació del projecte “Mens sana in corpore sano”, per 
tal de garantir el màxim benestar personal i l’òptim estat emocional del nostre alumnat, com a pilar 
fonamental del seu aprenentatge. 

Estratègia a seguir. 
Afavorir l’adequat desplegament, el suport necessari,  i l’específica implantació de manera 
progressiva, de les propostes, característiques i actuacions concretes que planteja la nova manera 
d’educar que recondueix aquest projecte 

ATUACIONS A DUR A TERME 

- Mantenir com a grup de treball de ZER, la comissió encarregada de reordenar i reorganitzar 
aquest projecte. 

- Redefinició i nomenament dels membres que formaran part del grup impulsor que guiarà les 
regnes d’aquest projecte. 

- Establiment dins l’horari lectiu, d’un temps de treball destinat a l’elaboració, disseny, proposat 
i posada en marxa de nou d’aquest projecte, a través de la cessió d’hores corresponents a la 
dedicació d’equip directiu de la ZER. 

- Concreció dins l’horari i la programació general anual, d’aquelles actuacions o activitats 
concretes que es desprenguin del treball dut a terme per la comissió i el grup impulsor. 

- Establiment de criteris d’aplicació progressius, segons les possibilitats i capacitats de cada 
escola, un cop establerts uns mínims comuns a totes aquestes, amb la finalitat d’assolir el 
màxim desplegament d’aquest projecte i les actuacions que se’n derivin. 

- Aposta per la formació específica del professorat vers les característiques que emanen 
d’aquest projecte 

- Definició dels mecanismes d’avaluació de l’alumnat i del propi projecte que garanteixin un 
adequat assoliment dels aprenentatges, capacitats i competències del nostre alumnat. 

 
***Veure detall i planificació del projecte MSICS a l’annex 2*** 

 

INDICADORS 

- Grau de satisfacció vers l’aprofitament de les sessions realitzades per la comissió de treball del 
projecte MSICS  

- Redefinició del grup impulsor del projecte MSICS  i grau de satisfacció en el treball específic 
d’aquest grup. 

- Nombre d’hores destinades dins l’horari setmanal als membres del grup impulsor 
- Grau de satisfacció del professorat vers l’aplicació progressiva de canvis instaurats pel projecte 

MSICS 
- Percentatge d’hores setmanals de l’horari lectiu de l’alumnat conduïdes pel projectes MSICS 
- Índex de participació del professorat en les sessions formatives sobre aquest projecte 
- Establiment, efectivitat i coherència dels mecanismes d’avaluació a utilitzar 

 
 
 
 
 
 
 



 

Àmbit organitzatiu i de gestió 

Objectiu 3. 
Apostar i garantir una millor coordinació i planificació del treball a les nostres escoles, partint des 
d’una visió extensa i compartida de ZER 

Estratègia a seguir. 
Aconseguir dur a terme la planificació del treball de les escoles, d’una manera conjunta, per tal 
d’afavorir la millora tant de resultats com de funcionament, a partir d’una visió global de la ZER, 
prioritzant espais de treball comuns i criteris de planificació concrets 

ATUACIONS A DUR A TERME 

- Establiment d’un calendari i de les prioritats d’actuació i treball del consell de direcció 
- Elaboració conjunta en consell de direcció de la PGA de la ZER per tal d’atendre i donar 

cobertura a totes les necessitats de les escoles i garantir-ne uns òptims resultats acadèmics 
- Acompanyament i guiatge a les escoles de Poboleda i d’Ulldemolins atesos els canvis 

importants tant en la plantilla dels seus centre com en la direcció d’aquests. 
- Proposar per a l’organització de les tardes de treball de ZER, la cessió de mitja hora setmanal 

de l’horari de permanència al centre del seu professorat, en favor de l’augment d’una hora en 
el treball quinzenal de la ZER 

- Cedir des de la ZER, a l’escola on repercuteixi, les hores necessàries i que s’acordin, per al 
treball del grup impulsor del projecte MSICS o de futurs projectes que es pugui dur a terme, per 
tal de garantir i afavorir al correcte desplegament i funcionament d’aquests. 

- Seguir apostant pels entorns de comunicació i d’informació ja establerts, i adaptar-los a les 
noves plataformes digitals quan escaigui. 

- Assignar compromisos i responsabilitats als docents o a les comissions que correspongui, en el 
marc d’un lideratge distribuït.  

INDICADORS 

- Definició del calendari i les prioritats de treball del consell de direcció 
- Grau de satisfacció entre en consell de direcció del l’elaboració conjunta de les programacions 

anuals 
- Grau de satisfacció de les noves direccions de les escoles de Poboleda i d’Ulldemolins en 

l’acompanyament en aquest reinici escolar 
- Nombre d’hores augmentades anualment al treball de ZER 
- Grau de satisfacció del grup impulsor MSICS respecte a l’aprofitament de la dedicació temporal 

obtinguda 
- Índex d’utilització, aprofitament i eficàcia dels entorns virtuals de comunicació a disposició del 

claustre 
- Percentatge de responsabilitats complertes respecte les encomanades tant a docents coma 

comissions de treball 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Àmbit organitzatiu i de gestió 

Objectiu 4.   
Facilitar els tràmits administratius que es desprenen i corresponen a la tasca docent  

Estratègia a seguir. 
Establir estratègies, orientacions i acompanyaments, per tal de fer més fàcil aquelles tasques de 
caràcter més administratiu que correspon fer al mestres, en funció de la seva tasca docent. 

ATUACIONS A DUR A TERME 

- Garantir un bon traspàs i funcionament de SAGA a ESFERA, pel que fa als usos inherents al 
professorat. 

- Elaboració d’un manual de funcionament del mou programa informàtic 
- Acompanyament als mestres en aquest canvi i traspàs d’informació quan hi hagi mestres nous 
- Establir i dissenyar nous models d’eines d’avaluació i informació a les famílies, a partir de la 

implantació de noves maneres de treballar i aprendre, despreses del projecte MSICS 

INDICADORS 

- Grau de satisfacció del professorat vers el guiatge en el canvi de funcionament de programari 
informàtic (ESFERA) 

- Presentació d’un manual propi de funcionament 
- Adequació del models d’avaluació i informes a les noves realitzats sobrevingudes. 

 

 
 
 

Àmbit pedagògic i didàctic 

Objectiu 5.   
Potenciar de manera especial i ferma, l’aprenentatge de la llengua anglesa, com a eina bàsica de 
comunicació en una societat moderna. 

Estratègia a seguir. 
Afavorir l’aprenentatge de la llengua anglesa, tot disposant d’ampliació horària vers l’actual o 
aprofitant recursos i capacitats pròpies dels mateixos docents, en funció de les possibilitats de cada 
escola. 

ATUACIONS A DUR A TERME 

- Redistribuir les hores destinades fins ara per la mestre de llengua anglesa i ocupades per el 
càrrec de cap d’estudis, a incrementar hores de treball directe amb alumnes en llengua 
anglesa. 

- Aprofitar, si és possible, capacitats del propis docents de cada escola, per incidir en 
l’aprenentatge de la llengua anglesa, en diferents àrees de la pròpia matèria. 

- Apostar per la participació en concursos i activitats en aquesta llengua 
- Destinar temps sistematitzat de lectura (ILEC) a les escoles, a la lectura de llibres en anglès. 

INDICADORS 

- Increment d’hores de llengua angles rebudes pels alumnes respecte al període 2012-2016 
- Nombre de situacions d’aprofitament de capacitats pròpies dels docents per a treballar la 

llengua angles fora de l’àrea de l’especialitat 
- Nombre de participacions en concursos i/o activitats relacionades amb la llengua anglesa 
- Percentatge de temps de lectura setmanal dedicat a la lectura en anglès 



 
 
 
 

Àmbit administratiu i econòmic 

Objectiu 6.   
Cercar estratègies que permetin rendibilitzar la capacitat econòmica i organitzativa de la ZER en 
benefici del nostre alumnat 

Estratègia a seguir. 
Aconseguir millorar l’estat econòmic de la ZER en benefici del col·lectiu de les nostres escoles 

ATUACIONS A DUR A TERME 

- Aconseguir subvencions d’entitats externes i administracions locals que permetin fer front 
d’una manera digna a activitats i recursos per als alumnes, i formacions per al professorat. 

- Reducció, en la mesura possible, de la despesa actual de funcionament de la ZER, en aquells 
aspectes que es puguin reduir 

- Establir criteris d’eficiència econòmica, en aquelles activitats que van a càrrec de les famílies 
- Apostar pels formats digitals en la mesura possible, com a reducció de la despesa 
- Reduir encara més el cost telefònic, amb la supressió d’una de les dues línies telefòniques de la 

ZER 

INDICADORS 

- Nombre de subvencions aconseguides per a l’organització d’activitats amb els alumnes 
- Nombre de subvencions aconseguides per a la formació del professorat 
- Percentatge de reducció global sobre el pressupost de funcionament de la ZER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Àmbit relacional, humà i de serveis 

Objectiu 7.   
Fomentar la participació de la comunitat educativa en el dia a dia de les nostres escoles, així com la 
implicació i la participació de les administracions locals 

Estratègia a seguir. 
Introduir la comunitat educativa en el funcionament diari de les nostres escoles, a nivell col·laboratiu i 
segons les necessitats que es desprenguin en cada situació 

ATUACIONS A DUR A TERME 

- Crear i potenciar un sentiment de pertinença i d’implicació en l’èxit del funcionament de les 
nostres escoles. 

- Dissenyar activitats apropiades per a la participació de les famílies en les activitats dels seus 
fills i filles 

- Crear una mesa d’educació amb els representants de les administracions locals per vetllar pel 
bon funcionament i les necessitats de les nostres escoles 

- Incidir en la reactivació a nivell oficial de l’AMPA de la ZER per vetllar per les necessitats dels 
nostres centres 

- Vetllar pel bon i eficaç funcionament i participació dels consells escolars, tant de les escoles 
com de la ZER 

- Sol·licitar als ajuntaments locals la disposició i subvenció d’un assessorament de plàstica que 
alguns centres han deixat de tenir 

INDICADORS 

- Grau de satisfacció de la comunitat educativa respecte la seva implicació i participació en 
l’activitat escolar 

- Nombre d’activitats dutes a terme amb la col·laboració de les famílies 
- Nombre de reunions efectuades amb la mesa d’educació i els representants dels ajuntaments 
- Consolidació i reactivació de l’AMPA de la ZER 
- Grau de satisfacció dels membres del consell escolar per la seva participació en l’organització i 

el funcionament. 
- Obtenció del suport externs de plàstica a tots els centres, per aportació dels consistoris locals 

 

 
 
 
 
 
 



4.- Pla d’actuació 
 
4.1.- Planificació i aplicació dels objectius establerts 
 
Un cop presentats els objectius que aquesta renovació de projecte de direcció pretén assolir, així com les estratègies i les actuacions que ajudaran 
a consolidar-los, ja només resta concretar quan es duran a terme i qui actuarà en cada cas com a responsable o supervisor, per tal que 
l’assoliment d’aquests objectius, quedi ben estructurat, ben organitzat i ben temporalitzat. 

 
 

ÀMBITS d’intervenció 

Objectius Responsable Temporització  (cursos) 
16-17 17-18 18-19 19-20 

1 Millorar en la formació integral i el correcte desenvolupament personal i formatiu dels 
nostres alumnes, apostant per un entorn de treball de caire competencial 

Cap d’estudis 
Comissió designada 

X X   
revisió 

2 Propiciar i optimitzar el desplegament i la implantació del projecte “Mens sana in 
corpore sano”, per tal de garantir el màxim benestar personal i l’òptim estat emocional 
del nostre alumnat, com a pilar fonamental del seu aprenentatge 

Cap d’estudis 
Comissió designada 
Mestres ed. Especial 

X X X  
revisió 

3 Apostar i garantir una millor coordinació i planificació del treball a les nostres escoles, 
partint des d’una visió extensa i compartida de ZER 

Equip directiu  
Claustre de mestres 

 X X  
 

4 Facilitar els tràmits administratius que es desprenen i corresponen a la tasca docent Equip directiu  
Comissió designada 

X X X X 

5 Potenciar de manera especial i ferma, l’aprenentatge de la llengua anglesa, com a eina 
bàsica de comunicació en una societat moderna 

Claustre de mestres 
Cap d’estudis 

  X X 

6 Cercar estratègies que permetin rendibilitzar la capacitat econòmica i organitzativa de 
la ZER en benefici del nostre alumnat 

Equip directiu X X X X 

7 Fomentar la participació de la comunitat educativa en el dia a dia de les nostres 
escoles, així com la implicació i la participació de les administracions locals 

Secretària  
Claustre de mestres 

X X X X 

 



Establerta ja aquesta planificació, juntament amb una temporització distribuïda de manera 
progressiva i pràctica entre els diferents cursos acadèmics que emmarquen aquest projecte de 
direcció, caldrà tenir present en tot moment, que es tracta d’un projecte mogut per interessos 
comuns, un projecte que no inclou únicament la direcció d’un centre, sinó que basa la seva 
planificació i organització en quatre escoles diferents que formen la nostra ZER. 
 
Així doncs, partint de la pluralitat de les nostres realitats a cada centre,  del caràcter obert de 
participació i col·laboració, així com en la presa de decisions en que s’orienta aquest projecte, i 
tenint en compte la seva llarga durada de quatre anys, la temporització establerta pot veure’s 
lleugerament modificada o reconduïda segons es presentin noves necessitats o prioritats de millora 
i/o revisió. 
 
 

5.- Concrecions organitzatives. 
 
Per tal de poder dur a bon port la concreció i la seqüenciació dels objectius proposats, la ZER 
continuarà organitzant la seva tasca entorn a tres espais de treball: 
 
En primer lloc, les reunions de treball productiu de l’equip directiu juntament amb les direccions 
dels centres, establint d’aquesta manera un consell de direcció, que donarà resposta i concreció a 
aquells aspectes del projecte, per la seva rellevància, no pot assolir únicament l’equip directiu. 
 
Un espai de treball, on es duran a terme les tasques que es concreten a nivell de coordinacions de 
cicle, distribuïts en dos grups (ed. Infantil i Cicle Inicial, i Cicle Mitjà i Superior), amb els seus 
corresponents coordinadors/es i responsables, que treballaran a dos nivells: 
 

- Reunions de les persones coordinadores i la cap d’estudis, per tal de planificar i organitzar el 
treball dels diferents cicles. 

- Reunions d’equip docent, que distribuïts a nivell de cicles, duran a terme la tasca planificada 
anteriorment. 

 
Un darrer espai de treball on es duran a terme les tasques designades a les comissions de treball, 
formades per els membres del claustre, i que donen resposta a les tasques d’informàtica;  cultural i 
de festes;  i especialment, a la reconducció i reorganització del projecte MSICS. 
 
 

6.- Recursos. 
 
Pel que fa a la previsió de recursos, cal tenir en compte que disposem d’un important nombre 
d’aquests a disposició de a nostra ZER, si bé no tots presents en cadascun dels pobles que la 
formen, podem comptar amb un seguit de recursos de caire compartit, que afavoreixen la tasca 
diària dels nostres centres. Entre aquests trobem: 
 

- El SE educatiu del Priorat, que entre d’altres aspectes, proporciona el Pla de Formació de 
Zona, el qual dóna resposta a moltes de les necessitats i demandes presentades pel 
professorat dels nostres centres. 

- Una extensió del CRP de Falset, a Cornudella del Montsant, que dóna cabuda a tots els 
centres de la zona. 

- L’EAP, provinent també de Falset, que ofereix assessorament i atenció periòdica als nostres 
centres. 



- La SIN Montsant, extensió de l’Institut de Falset, que atén i rep a l’alumnat de la nostra zona 
educativa. 

- Un CAP, que tot i trobar-se situat a Cornudella de Montsant, atén als pobles que formen la 
nostra zona, podent oferir al mateix temps serveis de caire pedagògic, tant a les escoles de 
la nostra ZER, com a la SIN Montsant. 

- Els nostres ajuntaments, que compten dins el seu ventall de serveis, i que es disposen a 
cadascun dels pobles que formen la nostra ZER, tant de serveis socials, com de biblioteques 
per al nostre alumnat. 

- En alguna de les escoles gaudeixen del suport d’una assessora de plàstica, que aporta 
solucions a les necessitats del centre i del professorat, aportada per cadascun dels 
ajuntaments, que ho tenen en disposició. 

- Finalment, comptem amb uns recursos TIC per a les nostres aules, que tot i no ser mai del 
tot òptims i suficients, i en ocasions obsolest, ofereixen molt servei per tal que els nostres 
infants, puguin accedir a la informació, així com fomentar el desenvolupament en la 
competència digital. 

 
Cal dir però, que per molts recursos que es disposin mai són del tot suficients, ja que ens ajudaria a 
assolir els nostres objectius, poder disposar, a tall d’exemple: d’un especialista més d’anglès, de 
l’especialista d’ed. Especial, de recursos digitals (PDI, ultralleugers, ...), així com poder disposar de 
més espais, donat que en algun dels centres la insuficiència d’infraestructures pot ser força notable. 
 

 
 

7.- Retiment de comptes. 
 
7.1.- Anàlisi, valoració i retiment de comptes. 
 
Aquest últim procés del projecte ens serà de gran utilitat per tal d’obtenir informació sobre 
l’efectivitat de les actuacions dutes a terme, poder saber el grau d’assoliment dels objectius pactats, 
i disposar d’informacions per tal de prendre decisions de millora. 
 
Així doncs, aquesta renovació del projecte de direcció serà revisat anualment per l’equip directiu 
per analitzar el grau de compliment dels objectius que ens proposem i establir-ne les modificacions 
que s’estimin convenients, per adaptar-nos als continus canvis que implica una comunitat viva com 
és l’escola. 
 
La comunitat escolar disposarà, així mateix, dels mitjans per fer arribar a l’equip directiu els 
suggeriments que estimi oportuns en benefici del centre. 
 
La materialització i temporització dels objectius que es proposen en aquest projecte de direcció es 
concretaran a la Programació General Anual de cada curs. 
 
Utilitzarem doncs un sistema d’indicadors que ens aportaran la informació necessària per poder 
mesurar i avaluar el grau d’incidència de les accions proposades així com de l’assoliment dels 
objectius establerts. 
 
Entre els indicadors utilitzats trobarem indicadors d’execució que reflectiran el grau d’implantació i 
desplegament sistemàtic d’una actuació; indicadors de qualitat que ens donaran una visió sobre els 
terminis d’execució, l’ús dels recursos previstos, l’adequació metodològica i el nivell de compliment 
de les persones implicades, i finalment indicadors d’impacte, amb els que podrem mesurar i valorar 
en quin grau una actuació ha facilitat o no l’assoliment d’un objectiu.  



 

7.2.- Memòria final de mandat. 
  
Altrament s’anirà confegint durant cada curs escolar la memòria de final de curs, on l’equip directiu 
realitzarà una valoració de la seva actuació al llarg del curs, participant en ella els diferents sectors 
que integren la comunitat escolar. Aquesta memòria recull les dades obtingudes a partir dels 
indicadors d’avaluació, l’anàlisi de les dades i causes que expliquen els resultats obtinguts de cada 
escola, i les propostes de millora per a les actuacions que concretaran la següent PGA.  
 
Un cop finalitzats els quatre cursos que engloben aquest projecte de direcció s’elaborarà la 
memòria final de mandat que valorarà i avaluarà la consecució o no dels objectius establerts per a 
aquest projecte, i d’on se’n desprendran les propostes de millora corresponents per tal de seguir 
amb les properes Programacions Generals Anuals i, si escau, la revisió o formulació d’un nou 
projecte de direcció. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Conclusió final d’aquesta renovació del projecte de direcció: 
 
Després d’una etapa inicial de cinc anys de direcció a la ZER, 1r any en caràcter 
extraordinari, i els quatre següents amb mandat i projecte definit, crec que he de 
refermar la meva frase inicial sobre planificar el descobriment. 
 
Tot i que aquest projecte centra els seus eixos principals en un lideratge distribuït, en 
objectius i actuacions concretes, responsabilitats concretades i estratègies ben 
definides, els anys de feina ens ensenyen que un projecte amb quatre per endavant 
d’execució, acaba sent quelcom similar a un pressupost, difícil de concretar amb 
exactitud, a un any vista, doncs més encara si aquest fet és a quatre anys. 
 
És per això, que intentaré durant aquest període que proposo per aquesta renovació, 
complir amb allò establert, finalitzar allò pendent del període anterior i, sobretot, 
donar cobertura i redirigir el projecte, sempre que les necessitats del moment així ho 
convinguin.  
 
Per tant, engeguem el període 16-20 amb un full de ruta més o menys definit, però 
plenament marcat per la il·lusió i l’entusiasme de seguir fent les coses ben fetes, com 
hem vingut fent fins ara. Partint en tot moment, del somni cap a la millora i 
l’excel·lència, de l’aprofitament de tot el potencial que els nostres mestres ens poden 
aportar, i de la visió cap a un punt determinat, formar persones per a la societat de 
demà, capaces, preparades, coherents i sobretot, crítiques, per tant, amb criteri i 
lliures. 
 
Pel que fa a l’avaluació com a eina indispensable de seguiment, reconducció i millora 
de tot procés, sóc conscient que cal aplicar-nos mesures concretes i millorar respecte 
al període que finalitza en tot allò que té a veure amb la mesura, amb el rendiment 
individual i col·lectiu,  i amb el retiment de comptes sobre la tasca feta. Creant eines 
útils, pràctiques i d’ús habitual que ens permetin fer el seguiment més acurat possible 
sobre allò que ens plantegem fer en el desenvolupament d’aquest projecte. 
 
Són doncs les ganes dipositades, la il·lusió, les motivacions i els sentiments abocats en 
aquest nou projecte, els que en mouran els fils per fer-lo tirar endavant i, apostar per 
al canvi com a eina de millora, i tenir clar doncs, quin és el somni, quin és el camí, que 
volem per a les escoles de la nostra ZER. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Annexos 
 
1.- Anàlisi de la situació inicial:  

Oportunitats, fortaleses, debilitats i amenaces. 
 
2.- Esquema PGA 2016 - 2017 
 
3.- Projecte “Mens Sana in Corpore Sano”



ANNEX 1  
Anàlisi de la situació inicial: Oportunitats, fortaleses, debilitats i amenaces. 

 
Anàlisi de la situació: 

 Tenim gent preparada, disposada i amb ganes de millora.  
 Tenim un nou projecte entre mans que produirà canvis importants i substancials 
 Tenim projectes que funcionen i que s’acabaran consolidant 
 Tenim comunitats educatives i entorns favorables 
 SENZILLAMENT...... AMB TREBALL, ESFORÇ, CONSTÀNCIA I IL·LUSIÓ, ACONSEGUIREM TOT ALLÒ QUE ENS PROPSEM 

 

FORTALESES: 
 
Visió docent de necessitat de millora pel que fa als mètodes i rendiments educatius 
Claustre amb empenta i capacitat per dur a terme reptes de millora. 
Important grau de predisposició del professorat a formar-se per renovar-se en 
aquelles necessitats que es presenten. 
Bona predisposició del professorat a construir canvis metodològics i organitzatius en 
visió de millora.  
Bon clima i bones relacions a nivell de professorat. 
Motivacions i projectes comuns a les diferents escoles. 
 

DEBILITATS: 
 
Distància  entre les escoles i dificultat de coordinació periòdica (quinzenal). 
Dificultat de  coordinació entre mestres itinerants i docents del centre. (desplaçaments). 
Organització  de les sessions de reunió i claustres millorables d’optimització funcional. 
Grau de mobilitat i canvi de professorat cada curs. 
Disminució de la plantilla de mestres especialistes a la ZER i supressió d’especialitats. 
Disposició de recursos informàtics encara deficient per tal per tal d’evolucionar amb els 
avenços tecnològics de la societat. 

OPORTUNITATS: 
 
Aprofitament dels serveis que ofereixen els quatre pobles a les escoles. 
AMPA de cada escola amb organitzacions dinàmiques, emprenedores i de servei. 
Continuïtat educativa a l’ESO dins la mateixa zona, i proximitat que pot facilitar la 
coordinació i el seguiment.  
Comunitats educatives amb predisposició i interès en participar en el dia a dia de les 
escoles. 
Disposició d’una extensió de Serveis Educatius. 
Escoles emmarcades en entorns rurals amb important proximitat a nivell familiar. 

AMENACES: 
 
Situació econòmica actual de les escoles pel que fa a funcionament i recursos 
Pressupost zero per a formació del professorat. Disminució de les possibilitats de formació 
en centre adequada, i a disposició del professorat de la ZER.  
Criteris de plantilla de ZER i EERR sense coherència 
Dificultats administratives pel agilitzar tràmits: comunicació directa SSTT, substitucions, 
acreditació formadors, canvis sovintejats d’aplicacions i programari,... 
Impossibilitat de facilitar reunions de ZER setmanals (restricció econòmica) 
A nivell informàtic, estat obsolet dels equipaments i nul·la dotació per part del 
Departament d’Ensenyament 
Diferents tipologies de comunitat educativa entre les quatre escoles. 
Infravaloració del paper del docent. 
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SIN Montsant. 
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Justificació: perquè necessitem un PLA DE MILLORA???  

1. Anàlisi de la situació prèvia: ON SOM. 

 Manca de recursos per part dels alumant a l’hora de resoldre situacions noves, problemes... ( 

INFORME PISA 2014annex 1). Venim observant que no creen connexions significatives en els seus 

aprenentatges. Si analitzem detingudament que ens està passant, veurem que les escoles ja no poden 

ser del S.XX sinó del s.XXI o sigui que els resultats baixos en aquestes proves ens han d’obrir 

oportunitats i camins pedagògics diferents. Els alumnes dels nostres centres han de rebre una 

formació diferent que els prepari pels reptes del s.XXI   De vegades pensem els docents que anem 

muntant un puzle amb els aprenentatges però que les peces no connecten entre elles. 

 Manca d’atenció de l’alumnat, manifestat molt sovint pels docents a l’hora de fer les juntes 

d’avaluació, que dificulta el progrés i l’assoliment dels objectius.  

 Situació social actual, que ens sobre estimula tots els sentits i provoca situacions d’estrès,  no 

afavoreix  que els alumnes estiguin preparats per rebre tanta informació. Es diagnostiquen molts 

casos de dèficit d’atenció, i hiperactivitat. Fins i tot a la nostra ZER on hi ha pocs alumnes, i en el cas 

de secundària desmotivació de l’alumnat. 

 La manca de continuïtat entre els diversos cicles i nivells, i escoles de la ZER. Ocasionat per un 

claustre canviant, quilòmetres pel mig i manca de temps de coordinació.  

 També venim observant i contrastant amb l’EAP, que hi ha un alt percentatge de problemes 

d’aprenentatge lligats a una autoestima baixa i a problemes emocionals i socials.  

 Creem situacions de treball molt individuals davant de tasques que haurien de ser més 

col·lectives. Els docents també estant patint l’aïllament i la desmotivació, perquè la societat i el 

moment demana a l’escola que solucionem moltes més coses de les que podem. MESTRES 

SUPERHEROIS???. Alguns pares han abandonat la seva tasca i li demanen al mestre i a l’administració  

que hi faci tasques que haurien de fer ells . 

 Una situació de crisi és una situació d’oportunitat per canviar coses, que no funcionen o de 

millorar-ne altres  per arribar on realment volem. Ens podem quedar amb  que les coses no 

funcionen, que l’administració no pot, que els pares no ens ajuden, que la feina de mestre s’ha 

desprestigiat, que el mestres, directors i escoles  estem desbordats. DONCS PAREM, REFLEXIONEM,I 

CANVIEM EL RUMB, busquem un camí diferent per fer les coses diferents. 

 

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.” 

Benjamin Franklin (1706-1790) Estadista y científicoestadounidense. 

 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=378
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2. Cap on volem anar  amb  aquest projecte.  

OBJECTIUS PROJECTE 

Un projecte que ens permeti: 

 Educar els alumnes d’avui . Hauria d’estructurar-se entorn el que va formular Jacques 

Delors l’any 1996 en l’informe de la UNESCO “L’educació amaga un tresor”. APRENDRE A 

CONÈIXER, adquirir instruments de la comprensió. APRENDRE A FER, per poder influir 

sobre el propi entorn. APRENDRE A VIURE JUNTS, participar i cooperar amb els altres i 

APRENDRE A SER. ( annex 2 ) 

 Una educació que proporcioni eines per poder crear connexions en els seus 

aprenentatges. Un plantejament competencial que es recolza per les tendències 

educatives actuals i per l’administració educativa.  

 Un treball en xarxa,  docents, educació de l’entorn, l’educació del lleure  i de l’esport. 

CAL UNA TRIBU PER EDUCAR UN INFANT. 

 Un treball de  l’educació emocional i el benestar de l’alumne, per reduir l’estrès i la 

resiliència interna. 

 Educar des del respecte i fomentar activitats i actituds d’educació per la convivència. 

 Treballar per aconseguir la màxima verticalitat des d’EI a ESO, facilitar la globalitat, la 

continuïtat,  i el fet de poder compartir experiències docents que enriqueixin els 

aprenentatges. 

 Fer una pràctica docent investigadora. Oferir al claustre de mestres la possibilitat de 

formar-nos i adquirir noves eines que ajudin als nostres alumnes.  

 Estabilitzar la plantilla docent i implicar pel canvi a tot els agents educatius de la nostra 

zona. 

 Crear espais d’aprenentatge més experimental i més competencial des de totes les 

àrees. Canvi en la forma de fer, en com ens organitzem l’espai i el temps, optimitzar 

recursos per assolir els objectius del projecte.  

   “Igual com hem creat espais per llegir, creem espais per sentir”. 
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3. Com donarem forma a aquest projecte: Que m’acompanyin 

3.1 Per on comencem: 

A partir de les proves i  del anàlisi dels  resultats d’avaluació dels alumnes, i gràcies a contar amb un equip 

de mestres que s’implica i s’ocupa de millorar, hem començat a pensar i a reflexionar. A “filosofar” on som 

i cap on volem anar. 

Els mestres d’Educació Física de la ZER, en les reunions periòdiques de coordinació, vam començar a 

detectar mancances o coses que pensàvem que podíem fer diferent des la l’àrea d’educació física.  

Des del primer moment vam pensar en  revisar els criteris metodològics i la forma de fer de l’àrea 

d’educació física. I això per què?Algú havia de començar i estirar d’un fil que ajudes als altres a canviar 

dinàmiques i formes de fer. 

Al revisar el nostre projecte educatiu de l’àrea d’EF tenim un apartat que ens recorda les 

CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀREA D’EF a la ZER... 

Quins ingredients disposem a l’educació física per ajudar a assolir aquesta nova visió de l’aprenentatge a la 
ZER: 

 Àrea molt procedimental. 

 Alta en continguts ACTITUDINALS. 

 Al gimnàs no hi ha taules ni cadires, espai més obert, més lliure, més espontanis o demostren tal com són, el 

seu caràcter... o podem observar moltes coses importants per l’aprenentatge de cada alumne. 

 Caràcter motivador, creatiu i artístic. 

 El JOC “iocum” és l’eix vertebrador.  

 Treballa aspectes relacionats amb la salut i amb el cos, de forma vivencial i experimental. 

 Eduquem els valors que van inspirar l’esperit olímpic: valors com l’amistat, la solidaritat, el joc net, la pau 

entre pobles... per arribar a l’ideal d’un món més just a través de l’esport.  

 Potenciem l’educació emocional, que el gimnàs sigui un espai per compartir idees, valorar-les i créixer a nivell 

emocional (resolució de conflictes, autovaloració de l’estat , espai de regulació d’impulsos...). 

La nostra aportació com a mestres amb unes hores a la setmana és ben minsa però pot ser important. 

Estirant d’aquesta reflexió, que havíem començat , i parlant amb altres mestres de la ZER i la SIN, fins hi 

tot mestres especialistes amb educació especial i EAP, vam tenir la visió d’equip i de sumar dinàmiques. El 

nostre plantejament deixava de ser una forma  de fer a EF per esdevenir  la forma de fer de l’escola, 

aleshores podríem arribar molt més lluny amb els nostres alumnes.  

 

“Una sola pedra pot destruir un engranatge, una sola gota d’oli el pot  fer rodar” 

“A vegades pensem o sentim que tot allò que fem és nomes una gota dins del mar, però el mar seria molt 
menys si li faltes una gota” 

 M. Teresa de Calcuta. 
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4.PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ del Projecte. 

 
D’aquesta manera ens vam posar a treballar i  vam fer una planificació de la implantació del projecte a l’escola 
i de la seva avaluació. 

CURS PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ  

2013-14 1r. REFLEXIÓ INICIAL: mestre, claustre i equip directiu. 

2014-15 2n. PLANIFICACIÓ PROJECTE : Grup de treball de ZER. 

2015-16 3r. DISSENY i APLICACIÓ DEL PROJECTE: EI-CI  inici progressiu. 

2016-17 4r. EXECUSIÓ DE TOT EL PROJECTE  als altres cicles i nivells. 

2017-18 5è. AVALUACIÓ i FEEDBACK del projecte. 

2018-19 6è REDISENYAR EL PROJECTE  grup de treball. 

2019-20 7è INCI DE NOU DEL PROJECTE. Redissenyat i millorat. 

 
 

5. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE: 
 
CURS 2015-16 inici de l’aplicació del projecte. INICI DEL PROJECTE:  
Després del buidatge de les avaluació inicials, i de les diverses formacions que hem realitzat durant el curs i 
del treball grup impulsor de “Mens Sana”, arribem a les següents conclusions per iniciar el projecte: 
-  IDEES BUIDATGE: a partir del buidatge de les avaluacions inicials, i de la formació rebuda aquest curs 
realitzades als mestres i alumnes hem arribar a les següents conclusions: 
BUIDATGE( annex 3: enquestes i buidatge)) 
 

1r.El canvi més significatiu cal implantar-lo a educació infantil, o sigui els nens que s’inicien a l’escola 
comencin  a treballar amb un  altre full de ruta, amb un altres metodologies i adaptacions de la forma 
de fer a l’aula i de mestres. 
Tenint en compte la singularitat de les nostres escoles, amb grups internivells  d’infantil, proposem 
canviar tota l’etapa d’infantil. Aquesta idea, ja la plantejàvem en el disseny inicial del projecte, tot i que 
pensàvem en canviar també el CI, després de reflexionar pensem que el canvi ha de començar a 
infantil. 
Un canvi important que ha de tenir en compte el CICLE INICIAL, es en la forma de  treballar de 
lectoescriptura, ja que  s’haurà de fer diferent. Començarem a treballar el gran gruix a finals de P5 i 
primer. Per un tema demostrat en les diverses formacions i articles consultats on ens demostren que  
el cervell, i els òrgans de la vista,  no son prou madurs en aquesta etapa, i els hi demanàvem a tots els 
alumnes que fessin un aprenentatge pel qual encara no estaven preparats. ( no pots demanar que 
puguin a un cim, si no saben caminar). També a Cicle Inicial s’haurà de tenir en compte els altres canvis 
metodològics que s’iniciaran a tota la primària. 
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Propostes de CANVI: plantejades en equip directiu en data 8 d’abril de 2015 i en claustre de ZER en 27 
de maig de 2015. 
 

- Més temps a psicomotricitat ( 2 sessions setmanals mínim). 

- Més temps amb el tutor i si fa falta un mestre de suport a l’aula, no dividir el grup. 

- Més temps dedicat a la música ( amb la tutora) 

- Més temps de plàstica potenciant la creativitat. 

- Més JOC MANIPULATIU i menys treball en fulls de fitxes. 

- Utilitzar el JOC i el MOVIMENT per aprendre.( matemàtiques, llengua, medi...) 

- Treball sistemàtic de “BrainGym”o kinesologia. 

- A psicomotricitat cal treball de reflexos primitius amb jocs específics. També 

treballar molt la consciència corporal. Cal que acabin l’etapa reconeixent el seu cos, 

construint un bon esquema corporal i fer-los conscients de el treball de l’esquena. 

- Treball d’àmbits de RACONS d’APRENENTATGE. Ja iniciat el curs 2014-15. 

- Treball de relaxació de forma sistemàtica i que serveixi per trencarà d’un  

aprenentatge a un altre.  

- Treball de lectoescriptura: com a joc, partint de les seves necessitats, partint del seu 

nivell manipulació. 

- FER DIFUSION AMB IMATGES AL BLOG. Per explicar a les famílies aquest canvi de 

metodologia de treball. 

- CANVIAR LA FORMA DE VALORAR LA FEINA. Valorar l’esforç, la concentració 

envers de Bé i Malament. 

 
2n a l’etapa de Primària iniciar el projecte amb: 
 

- Crear una desconnexió en cada canvi d’hora, d’activitat, amb exercicis de 

BrainGym... MIRAR ESQUEMA annex dossier Kinesologia 

- Integrar exercicis de relaxació de forma sistemàtica en les sessions d’aula. 

- AMBITS d’APRENENTATGE: Plàstica, matemàtiques, llengua, grafomotricitat, 

informàtica. ( una tarda a la setmana). 

- Mirar de sortir de l’aula i connectar amb la natura, sobretot a la tarda en sessions on 

els hi costa més centrar l’atenció: anar a llegir al pati, a fer alguna sessió de medi a 

fora, plàstica o dibuix, sortir més a veure coses de l’entorn... ( exemple de el model 

de l’escola GARNERIANES). 

- Donar importància al treball de MINDFULLNES. ( creixement personal)  
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- Realitzar assemblees, on ells puguin expressar-se i resoldre mitjançant la mediació 

conflictes entre ells. Potenciar el treball de les EMOCIONS. 

- Canvi en horari: posar noms més creatius i mirar de fer un horari on sempre 

intentem fer el mateix... per exemple ... ara llegim ( pot ser català, castellà, anglès....). 

Mirar de fer cada dia el mateix ( sabem que és molt difícil, però no impossible). 

- Escoltar-los més i mirar de jutjar menys. Mirar de crear un clima de treball on tots 

ens hi sentim bé, cal mirar d’adaptar les coses de benestar apreses aquest curs 

2014-15. Utilitzar tècniques de mediació en la resolució de conflictes, utilitzar 

l’assembles i fer-los més protagonistes de les decisions del grup. 

- A Educació Física: canviar la forma de realitzar l’educació física, mirant de treball 

des de baix cap a dalt, de forma vertical la coneixença del seu cos. Treballar el tema 

de brain-gym, ioga,  i tècniques de benestar i relaxació. 

- PROJECTE DE MEDI, començar a CI, s’ha de coordinar amb l’EF per fer un projecte 

vertical, sobre el cos humà. 

- CANVIAR LA FORMA DE VALORAR LA FEINA. Valorar l’esforç, la concentració 

envers del... Bé i Malament, i les valoracions numèriques de 5,65... 

-  

3r canvis a nivell de tota  l’escola a nivell de ZER, proposem donar importància i canviar aspectes, que 
tenen a veure amb l’espai físic, el benestar i al fet que tots els espais siguin llocs on fomentem un 
aprenentatge on em senti tots ben acollits. 
 
 

- Aplicar les tècniques de “fengshui”: tenir els espais ordenats i nets, donar una 

funcionalitat en cada espai fomentant el que volem potenciar en  cada un. 

- Aprofitar els espais del passadís i esbarjo per crear projectes que uneixin l’escola. 

Buscar el treball entre nivells, i potenciar la creativitat i el fet de entrar a l’escola i 

sentir-me acollit. 

- Crear un projecte de pati: Estructurar jocs i eines perquè el pati sigui un lloc 

d’aprenentatge sense conflictes, buscar treballar amb les famílies i crear joguines 

amb material reutilitzable 

- Crear la figura del responsable de l’escola d’ordre i decoració . Mirar d’optimitzar 

recursos i espais. Compartir idees entre les quatre escoles de la ZER. 

- Crear un espai per mestres, per deixar les nostres coses, fer un cafè...desconnectar. 

- Actualitzaríem el material de ZER de benvinguda dels mestres “ acollida dels 

mestres de ZER”: LA CARPETA DE MESTRE ZER. On trobarem telèfons, càrrecs,  
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projecte, forma de la treballar a la ZER, documents importants.... TAMBÉ realitzarem 

UN DOSSIER  amb tota la informació teòrica que recolza el projecte de Mens Sana. 

- Actualitzar amb el projecte la CARPETA D’AULA. 

- Principi de la SIMPLIFICACIÓ... per part de la gestió de ZER. Pautes clares i fàcils de 

seguir.  

 

 

ON SOM I QUÈ HEM D’ACONSEGUIR??? 
 
Hem iniciat el projecte a partir de les BASES APROVADES AL CLAUSTRE del 27 de maig de 2015... 
Després d’un inici de curs el grup de TREBALL fa un anàlisi d’on som per saber quina reorientació ha de 
prendre el projecte. 
 

- Inici descafeïnat del projecte.. malgrat fer uns acords en claustre hi ha centres de la 

ZER que han adoptat els acords i centre que no. 

- Equip directiu es reuneix amb Imma Torres al desembre i decideixen fer un canvi de 

ruta per implantar més a poa c poc el projecte i que la gent comenci a creure ens ell 

- EF al curs 2015-16 tant a l’escola com a la SIN comencem a implantar el projecte 

CANVIS METODOLOGIA i FORMA DE TREBALLAR, buscant una línia continua entre 

ZER i SIN. Comencem a treballar aspectes de “brain gym”,resolució de conflictes a 

partir de la medicació, mindfulness, i exercicis de ioga i relaxació. 

- Després de la REUNIÓ GENER 2016 amb cap d’estudis i mestres. EI decidim fer un 

treball de les emocions i començar per aquí i fer exercicis de BRAIN GYM tornant del 

pati i abans d’un examen. A INFANTIL deixar la relaxació que ja fan. 

Tot i això veiem que no avancem en bon ritme i que cal analitzar bé el projecte. També observem que per part 
de la  ZER cal que decideixin si es creu o no en el projecte. 
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PROPOSTA DE CONDICIONS MÍNIMES: per assolir el que ens proposem. 

EL grup de treball decidim analitzar on estem i perquè???  
 

 
1. NOU PLANTEJAMENT NOVA PLANIFICACIÓ: 

ACORDS DE ZER i PORTAR-LOS A TERME. Temporitzats en el projecte 
de direcció i en el projecte de MSICS. 
 

DOSSIER DE MESTRES: acords, articles, eines... per acollir als mestres 
i que se sentin recolzats en el projecte. 

CANVIS EN L’HORARI: 
+ TEMPS PER PSICO i EF 
+ TEMPS MESTRES TUTORS PER FER COSES DEL PROJECTE: 
DONAR ESPAI DINS A L’ESCOLA PER TREBALLAR EL PROJECTE 
AMB TUTORS: en l’impuls lector, en les tutories, àrea de 
valors.... 
+ TEMPS DINS L’HORARI PER LA COMISSIÓ DE MSICS 
+ plàstica i treball creatiu. 
Treball de relaxació i IOGA a l’aula. 
Temps per racons internivells i treball en espais d’aprenentatge... 
Temps per dedicar a l’experimentació i manipulació. 

 
CLAUSTRES PEDAGOGICS. 
Per buscar aquest temps cal demanar de nou els 4 dimecres o la 
possibilitat d’invertir dos hores setmanals al projecte, per exemple 
cada dimecres de 16:30 a 18:30 treball de material. 
 
CANVIS CURRICULARS i DE METOGOLOGIA 

SIMPLIFICAR- TREURE I PRIORITZAR... si volem fer coses 
diferents hem de buscar espai dins horaris, dins de les aules i 
dels objectius. 
Pedagogia més oberta. 
Comunitat d’aprenentatge versus CICLES o CURSOS. 
Acords de deures, treure llibres, formes d’avaluació, com els 
tractem FILOSOFIA DEL PROJECTE...( guia de bones 
practiques). 
Treball en racons 
Projecte de medi sobre el COS HUMÀ de forma vertical. 
Canvi en la lectoescriptura a EI i CI 

BUSCAR SUPORTS:  
Inspecció i Serveis Educatius 
Dines= Fundacions o projectes, premis... 
Recursos 

FORMACIÓ DOCENTS: Estudiar el millor horari, els millors professionals 
i pensant en tots, que hi pugui haver molta gent de cada escola. 
Formació de MINDFULNESS, pels docents de creixement personal. 

PROJECTE ESCOLA DE PARES. 
Possibilitat de que els pares entrin dins l’aula, fer-los participar més. 
Implicar-los al projecte en aspectes de BENESTAR dels seus FILLS... 
(alimentació, hàbits...) 
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5.CONCLUSIÓ DE LA REXLEXIÓ INICIAL... 
 
Hem d’ensenyar recursos i eines als nens perquè creixin de FORMA SANA i es converteixin en ADULTS FELIÇOS 
amb valors que siguin competents per anar per la vida.  
Els infants tenen les seves pròpies formes de VEURE, PENSAR i SENTIR, res més insensat que pretendre 
substituir-les per les nostres.  

Jean-Jaques Rousseau. 

 
 
 

PER ACABAR volem explicar-vos .... “EL cuento el niño” de Helen Buckley”. 
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6.BIBLIOGRAFIA i RECUROSOS WEB. 
ElineSnell: “Tranquils i atents com una granota”. Ed.Kaidos. 

Maria José Cabanillas: “Ho’oponopono para ninos”.Ed.Edaf. 

Dolors Garcia: “Ioga i educació: un aprenentatge per la vida”. 

Usborne: “ EL cuerpo humano”.Libro de pegatinas. 

BLUME:”El interior del cuerpo humano. Imagenes fantàsticas bajo la piel”. 

CUCAFERA núm 139 maig 2019: Com funciona el cor. Com es cuida una ferida. 

 
WEB 
http://www.xtec.cat/~mllado/ : IOGA  A L’EDUCACIÓ. 

http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200708/memories/1806m.pdf : IOGA  A L’ESCOLA, llicència d’estudis. Lídia Serra i López. 

http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200708/memories/1842m.pdf: IOGA A L’ESCOLA, llicència d’estudis de Dolors Garcia i 

Debesa. Ioga un camí d’autoconeixment i evolució personal. 

http://www.fcbarcelona.cat/club/detall/noticia/kyle-maynard-emmudeix-la-masia.  

http://www.youtube.com/watch?v=czXTkNyzF98: 

http://www.youtube.com/watch?v=b2umOPnKFTE : VALORS, DIVERSITAT i SUPERACIÓ. 

www.juga-la.cat  RECURSOS EDUCATIUS PER ED.FÍSICA. 

http://www.xtec.cat/web/recursos/edfisica RECURSOS EDUCATIUS PER ED.FÍSICA 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/ed_fisica/index.htm 

http://www.edu365.cat/nobadis/index.htm NO BADIS 

 

 

DOCUMENT de ZER amb totes les webs d’interès 
 

PROJECTES DE LA ZER 
Projecte Educatiu de la ZER Montsant Serra de Prades. 
Material d’educació física de la ZER: Les competències de l’àrea d’EF a la ZER. 
Material elaborat pel grup de treball de la ZER sobre educació emocional. 
Material del projecte esportiu: “Viu l’esport”. ZER-SIN Montsant. 
Material del projecte “Esports i valors”. ZER Montsant-Serra de Prades i SIN Montsant. 
 
 

http://www.xtec.cat/~mllado/
http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200708/memories/1806m.pdf
http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200708/memories/1842m.pdf
http://www.fcbarcelona.cat/club/detall/noticia/kyle-maynard-emmudeix-la-masia
http://www.youtube.com/watch?v=czXTkNyzF98
http://www.youtube.com/watch?v=b2umOPnKFTE
http://juga-la.cat/dinamica/ca/seccions/practiques
http://www.xtec.cat/web/recursos/edfisica%20RECURSOS%20EDUCATIUS%20PER%20ED.FÍSICA
http://www.edu365.cat/primaria/muds/ed_fisica/index.htm
http://www.edu365.cat/nobadis/index.htm
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EL MEU COS 
EXPERIMENTA 

 Jocs. 

 Esports. 

 Circuits. 

 Resistència, flexibilitat, força... 

CFB. 

 Habilitats i destreses... 

MENT SANA  
El meu cos és savi 

El meu cos és la meva màquina. 
El meu cos el vehicle en aquesta vida. 
Saber coses m’ajuda a respectar-lo. 

 Cultura física 

 Història de l’esport 

 Medicina ( ESO) 

 JJOO 

 Els  valors de l’esport. Cinema amb 

valors esportius 

 Mitjans de comunicació. 

 

 

EL COS HUMÀ 

 

Mens sana i corpore sano 

MAKE YOU BODY YOUR MACHINE 

EL MEU COS... NO BADO!!! 

 Fomentar la cultura de la 

prevenció  

 Eines de salut : prevenció d’hàbits 

saludables. 

 Tècniques i eines d’entrenament 

esportiu. 

 Prevenció de conductes de risc. 

 Tècniques de relaxació . 

 Tècniques d’atenció. 

 Higiene postural. 

 Body mind. 

 Espais de relaxació . 

 Ioga, taitxí, Pilates... 

EL MEU COS... ES RELAXA 

EL MEU COS... VIU 

 Com funciona el mes cos: 

ANATOMIA i FISIOLOGIA. 

EL MEU COS... ES DIVERTEIX 

 Jocs, balls, esport de lleure, activitats 

extraescolars, activitat de competició 

i PCE. 

 Projecte VIU L’ESPORT. 

 Sortides i colònies d’aventura. 

EL MEU COS... 
SENT i ES RELACIONA 

 Educació emocional. 

 Educació per la convivència a 

l’escola i a la societat. 

 Els sentits i la percepció. 

 Expressió corporal i 

dramatització. 

 Educació artística.... 


