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1. Presentació i justificació.  
Després de 4 mandats exercint la direcció amb diferents membres en els càrrecs directius que 

progressivament s’han anat jubilant, des de fa dos cursos hem hagut de remodelar la 

configuració de l’equip amb la incorporació d’una nova secretària i qui fins ara havia ocupat 

aquest càrrec ha assumit el de cap d’estudis. 

 Vàrem considerar oportú al mes de desembre fer saber a la comunitat escolar la nostra 

voluntat de continuar dirigint l’escola. Així doncs, al no existir una candidatura alternativa i el 

fet d’obtenir una valoració positiva en l’avaluació de la nostra gestió ens ha portat a 

comprometre’ns una nova etapa en l’engrescadora tasca de dirigir l’escola Fontmartina amb la 

intenció de continuar amb aquest nou enfoc metodològic que garanteixi un aprenentatge 

competencial i interdisciplinari. 

És per tant un projecte innovador que incidirà en quatre eixos:  

• l’eix pràctiques d’aprenentatge 

• l’eix avaluació 

• l’eix organització 

• l’eix propòsit 

 on els veritables protagonistes seran els docents i l’alumnat amb l’objectiu de continuar 

prosseguint en la millora de la qualitat educativa del centre que ens permeti forma de manera 

integral a l’alumnat des d’una perspectiva competencial. 

En resum, la confiança de la comunitat escolar, la il·lusió per continuar en un canvi 

metodològic permanent per a donar un enfoc més competencial a l’aprenentatge, ens ha 

animat a voler continuar al davant d'aquest projecte. 

 La configuració de l’equip directiu és la següent:  

• Director: Josep Anton Cardoso Jiménez 



4 
 

• Cap d'estudis: Montse Ferràs Chavarrías  

• Secretària: Noèlia Adrian Martínez 

 La nostra concepció participativa del que ha de ser el govern del centre ens ha portat a 

dissenyar aquest projecte de direcció de forma col·laborativa amb tots els sectors de la 

comunitat escolar; doncs considerem que a la base dels models participatius hi ha la capacitat 

per acostar els posicionaments i els interessos de les diverses parts, de crear un projecte i una 

cultura compartida per a seguir creixent com a institució escolar. Així primerament en el 

context reduït de l’equip directiu, el disseny d’aquest projecte de direcció ens ha donat 

l’oportunitat de posar en comú, contrastar i explorar les noves línies d’acció. En segon lloc, una 

vegada esbossat el projecte, hem iniciat un procés de difusió i negociació amb els diversos 

membres de la Comunitat Escolar que ens ha donat l’oportunitat d’obrir el projecte als altres i 

de defensar-lo. 

El perfil professional, el tarannà i les actituds que hem desenvolupat al llarg d’aquests anys en 

la direcció del centre han estat en consonància amb el model de gestió participativa, on la 

complementarietat entre nosaltres i l’experiència ens han permès realitzar una tasca directiva 

versàtil basada en la comunicació i en l'ajuda permanent. 

La nostra voluntat és continuar articulant el lideratge d’un projecte de consens, engrescador, 

amb el que tothom s’identifiqui i del que tothom se senti part activa. Pensem que en el decurs 

d’aquests anys l’escola ha de continuar en la  cerca de la millora a nivell de resultats 

acadèmics, i en aquests moments tenim la sort de comptar amb el suport de la comunitat 

escolar i amb un equip de professorat que ens han de permetre consolidar el projecte de 

caminar cap a un marc d’escola avançada. 
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2. Fonamentació 

2.1. Diagnosi 
Prèviament a plantejar-nos els objectius hem realitzat una anàlisi sistemàtica dels diversos 

àmbits del funcionament institucional a partir dels indicadors de progrés per tal de delimitar 

quins són susceptibles de millora, en quin grau i quines possibilitats hi ha de fer-la efectiva. 

a) Indicadors de context  

L’escola Fontmartina de Sta. M. de Palautordera està situada al barri de la Fontmartina, vora 

de l’IES Reguissol i de les instal·lacions esportives del municipi. L’alumnat  prové d’una amplia 

zona que  compren principalment el nucli urbà així com els barris de Can Bosch i Can Pagà. Els 

sectors  d’activitats econòmiques que predomina al municipi són el secundari i terciari tot i que 

el primer en els últims temps ha patit una forta davallada. El nivell socio-econòmic del municipi 

és molt variat predominant una classe mitjana treballadora. El grau de normalització lingüística 

del municipi és força alt, doncs la població vinguda d’altres comunitats de l’Estat ja fa temps 

que són al municipi amb una plena integració en la vida del poble. En aquests moments els 

alumnes del centre són la segona/tercera generació d’aquesta immigració arribada al municipi 

a la dècada dels anys 60 principi dels 70. El nivell de formació acadèmica i cultural dels pares és 

força variat a l’aglutinar en el centre la major part de la població del municipi.  

En els darrers anys s’ha produït un decreixement de la immigració (bàsicament del nord 

d’Àfrica, dels països de l’est i de Llatinoamèrica), però alhora s’ha incrementat el nombre de 

matriculacions d’aquestes ètnies; representant en l’actualitat aproximadament el 10% de 

l’alumnat del centre. 

En paral·lel s’ha produït, ja des de fa més d’una dècada, un flux de famílies de classe mitjana 

que opta per escolaritzar els seus infants al poble veí, amb el perjudici que això implica a nivell 

de cohesió social i de segregació de població a nivell municipal, en tant que la majoria dels 

vilatans en situació desfavorida estan escolaritzats en els centres del municipi. Aquesta praxis, 
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en aquests moments de baixa natalitat, ens és molt perjudicial generant una oferta educativa 

molt reduïda i per tant augmentant les ràtios i la concentració de nee en els grups classe.   

L’escola Fontmartina disposa d’un edifici de primària que tot i la seva llarga vida es conserven 

en bon estat, com a conseqüència de dissenyar conjuntament amb l’Ajuntament un pla 

d’intervenció per anar fent les millores necessàries en les instal·lacions. Disposem de quatre 

espais de patis prou amplis i suficientment dotats de mobiliari gràcies al projecte Fem pati. Així 

mateix podem disposar del pavelló Joan Canyelles, de propietat municipal, per a fer les 

sessions d’educació física. En canvi disposem d’un edifici per a l’etapa d’educació infantil que 

estava concebut per a impartir docència a l’alumnat d’EGB. Això implicà fer unes intervencions 

als anys 90 per adequar l’edifici aquesta etapa. Hores d’ara ens trobem amb unes instal·lacions 

de parvulari molt desfasades que ens poden condicionar en mesura la demanda de places en 

els processos de preinscripció. 

b) Indicadors de resultats 

L’anàlisi dels resultats de les proves d’avaluació  externes dels darrers anys (AGD i CB) ens 

evidencien que els resultats en les diferents àrees de coneixement fluctuen al voltant de la 

mitjana de Catalunya i en funció de la promoció, arribant el curs passat a assolir-les al voltant 

del 90%. És meritori veure la progressió que s’ha evidenciat en els darrers cursos en l’àmbit de 

l’expressió escrita.   

Les proves d’avaluació global diagnòstica de 2n de PRI (àmbit matemàtic, àmbit lingüístic i 

àmbit de coneixement del medi) pilotades el curs passat, han donat uns resultats molt positius 

assolint les competències per sobre del 90% de l’alumnat, a excepció de la dimensió de la 

comprensió lectora en llengua catalana assolida pel 85%. 

Al voltant del 90% de l’alumnat supera els diferents nivells de l’etapa d’educació primària i més 

concretament un 60% ho fa amb qualificacions igual o superior a l’assoliment notable a les 

àrees de coneixement de l’àmbit lingüístic i matemàtic. 
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De l’anàlisi dels resultats de les dues darreres consultes realitzades a les famílies, respecte el 

grau de satisfacció de l’escola, es desprèn que majoritàriament els pares es senten satisfets de 

l’activitat del centre (del nivell acadèmic del alumnes, de la gestió i organització, de l’acció 

tutorial, del nivell de participació...) .  

c) Indicadors de recursos 

La mitjana d’alumnes per grup classe és de 20, tot i que hi ha dos nivells amb una ràtio 

superior a 25 alumnes i amb un nombre de nee elevat.  

Així mateix també hem patit els dos darrers cursos una retallada de 8 hores assignades a 

vetlladors, que ha suposat un handicap en l’atenció a aquesta diversitat, però alhora hem 

aconseguit que l’ajuntament subvencionés un vetllador contractat a través de l’AMPA per a 

donar suport a aquest alumnat en les hores del servei de menjador. 

Amb l’objectiu de garantir les mateixes oportunitats a tot l’alumnat l’escola disposa d’un fons 

solidari que es nodreix econòmicament a partir dels diners recaptats els divendres en les 

paradetes de berenar i o de les aportacions d’altres  d’empreses privades. Aquest fons solidari 

ens permet garantitzar que tot l’alumnat participa de totes les sortides i colònies realitzades al 

llarg del curs, alhora que ens permet ajudar a finançar el cost del servei de menjador 

d’aquelles famílies que no tenen la totalitat de la gratuïtat.  

Pel que fa a la formació de centre fora important comentar l’existència d’un pla de formació de 

centre lligat al projecte de direcció finalitzat, amb l’acompanyament d’Escola Nova 21. En 

aquesta formació ha participat el 100% del professorat, la qual cosa ha garantit que l’impacte 

d’aquesta formació hagi estat molt satisfactori ajudant-nos a caminar cap a un marc d’escola 

avançada. 

La participació i l’impuls d’accions educatives conjuntes entre les diferents institucions 

educatives de la població (llars d’infants, escoles i instituts) també són un propòsit de la nostra 

acció. Ens sentim part activa de la proposta educativa pública i participem de xarxes externes 
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(Xarxa local Escola Nova 21, Jornada educativa municipal i Xarxa de Competències Bàsiques, 

etc.) amb l’objectiu d’innovar per assolir un aprenentatge més significatiu que permeti als 

alumnes estar  preparats per donar resposta a les demandes de la societat del coneixement i la 

informació . 

d) Indicadors de processos 

Actualment només el 55% de la plantilla té plaça definitiva en el centre, tot i això, aquesta 

casuística no impedeix la seva vinculació al centre i als seus projectes fent possible seguir en el 

procés de millora. L’escola treballa i vetlla per aconseguir un bon clima de treball i de relacions 

personals positives, així com el grau de cohesió de l’equip docent, que afavoreix molt els 

processos de consens en les diferents propostes d’actuacions.  

Les relacions de l’escola amb les diferents administracions i institucions municipals són molt 

positives i es desenvolupen en un clima de cordialitat i confiança mútua. 

Aquesta bona convivència dins del claustre i amb els altres ens és extensiva també a l’alumnat 

ja que els índex de conflictes greus en horari lectiu és baix, però no així durant les estones del 

servei de menjador. 

Com a centre obert que ens considerem, els pares participen en les activitats festives del 

centre, en les activitats complementàries de l’etapa d’educació infantil, en tallers i activitats 

acadèmiques... així com en projectes com el Fons solidari, Fontmartina posat guapa  o Fem 

pati.  Tot i identificar-se els pares amb el centre, des de l’AMPA costa implicar/ dinamitzar a les 

famílies en les diferents empreses que es vulguin engegar, encara que en els darrers anys s’ha 

notat una millora. En resum, malgrat participar i col·laborar els pares en activitats pròpies del 

centre (reunions de nivell, tutories, ...) cal cercar una major corresponsabilitat de les famílies 

en el fet educatiu.  
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On sempre ens trobem a un índex de participació molt baix és en el procés electoral de 

renovació del Consell Escolar, en aquesta darrera edició vàrem arribar al 13% que han suposat 

dos punts més que en la darrera convocatòria.  

Pel que fa a  l’enquesta de grau de satisfacció de les famílies la participació ha estat dispar en 

funció del cicle arribant a assolir un 50% de participació, un 25% per sota d’anteriors 

enquestes. 

En l’àmbit de la coordinació cal remarcar en aquests darrers cursos el nombre de reunions 

realitzades pels membres del grup impulsor per tirar endavant amb la innovació, la qual cosa 

ha implicat també la necessitat de convocar un gran nombre de Juntes de coordinació i en 

conseqüència reunions de cicle i claustres amb l’objectiu d’innovar i millorar els processos 

d’ensenyament aprenentatge. Tot i això el temps destinat és insuficient, en tant que manca 

temps per al treball col·lectiu. 

Pel que fa a les coordinacions amb altres agents caldria remarcar les reunions periòdiques amb 

la regidoria, amb els Serveis socials i EAP a través  de la CAD, que han permès poder tractar les 

diferents casuístiques esdevingudes.  

Cal dir que aquest esforç en la coordinació de l’acció educativa conjuntament amb la formació  

en ha permès implementar noves metodologies innovadores que ens estan fent caminar cap a 

un marc d’escola avançada, en altres paraules estem en ple procés de canvi, fins ara sota el 

paraigua d’Escola Nova 21, amb el ple suport de les famílies. 

El lideratge del centre l’exerceix l’equip directiu fomentant un lideratge distribuït/compartit en 

el qual la corresponsabilitat impregna la resta de nivells organitzatius de l’escola i on el grup 

impulsor conjuntament amb eles coordinadors de cicle juguen un paper crucial.  
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2.2 DAFO 

Debilitats 

• Necessitat de millorar els edificis d’EI i PRI 

• Índex de nee elevats en alguns grups. 

• Manca de temps en horari escolar per al treball en equip. 

• Manques de recursos humans per atendre tot l’espectre de la 

diversitat. 

 

Amenaces 

• Concebre la diversitat com una amenaça. 

• Competència entre centres de municipis diferents degut a la 

proximitat. 

• Disminució de la natalitat que implicarà un augment de la ràtio i 

disminució de grups. 

• EAP i demés serveis amb manca d’hores de dedicació per a 

detectar alumnes amb nee  i fer-ne el seguiment. 

Fortaleses 

• Valoració positiva de tots els sectors de la comunitat escolar. 

• Bones relacions amb les administracions públiques. 

• Bon clima de treball dins del claustre i en la comunitats escolar 

• El centre disposa d’un ampli equipament TIC. 

• Bona gestió de l’atenció a la diversitat. 

• Escola oberta a la participació i col·laboració de les famílies. 

• Preocupació per la millora dels resultats educatius i la cohesió 

social. 

• Compromès en l’educació per la sostenibilitat i hàbits saludables 

de vida. 

Oportunitats 

• Projectar el centre a l’entorn donant-li visibilitat. 

• Possibilitat de conèixer noves experiències innovadores a través de 

XCB i Xarxa local EN21. 

• Recolzament de l’ajuntament. 

• Famílies obertes a la innovació. 

• Entorn natural. 

• Equipaments esportius municipals i patis. 

• Bones relacions amb els centre educatius del municipi. 



11 
 

2.3 Visió de la direcció: foment del lideratge distribuït. 
Els principis generals que regiran la nostra acció directiva a l’escola Fontmartina per fomentar 

un lideratge distribuït i empoderador són: 

• El model de gestió del centre que pretenem seguir desenvolupant  està basat en la 

participació.  Partim de la base que el foment de la col·laboració i l’assumpció 

compartida de responsabilitats entre els membres de la comunitat escolar permetran 

assolir els objectius educatius que han estat establerts consensuadament per la pròpia 

escola, els quals són explicitats en els diferents documents institucionals. La 

participació de la comunitat escolar implica   fer una diagnosi participada per definir el 

pla anual on identificar i prioritzar reptes i millores, amb vinculació al projecte educatiu 

i a la resta de plantejaments institucionals del centre. 

• El rol que continuarem assumint en la direcció del centre  és el de dinamitzadors del 

procés de canvi, com a suport tècnic, com a elements de promoció de la moral del 

grup,... en definitiva com a agents interns de millora, ja que el paper primordial recau 

en els actors, les persones que han de fer-lo realitat: sobretot, el professorat. Allò 

necessari és promoure al nostre entorn l’aparició de persones disposades a agafar 

responsabilitats sobre iniciatives, projectes, encàrrecs i experiments. Dit d’una altra 

manera, necessitem envoltar-nos de gent disposada a exercir, en parcel·les 

específiques de l’activitat de l’organització, les tasques del lideratge  

• Farem l’encàrrec al grup impulsor de gestionar els continguts del canvi i en 

conseqüència es convertiran en els veritables agents d’aquest canvi pel compromís 

adquirit. El suport d’aquest grup de mestres que representen el claustre –inclou 

representants dels diferents nivells i de diferents matèries- implica una estructura de 

lideratge distribuït que ajuda a canalitzar idees i preocupacions dels docents, a la 

vegada que assessoren l’equip directiu, i per tant, comparteixen la responsabilitat en 



12 
 

les decisions que aquest pren referides a l’organització, el currículum i l’ensenyament 

de l’alumnat. Aquest grup impulsor està integrat en l’organigrama del centre a l’igual 

que les seves funcions en les NOFC. 

• Facilitarem eines formatives i de gestió de grups humans al grup impulsor i als 

responsables dels equips docents (coordinadors) amb l’objectiu d’empoderar-los de 

cara a l’assumpció de responsabilitats. Aquesta mesura quedarà recollida en el Pla de 

Formació del Centre a quatre anys vista i les seves valoracions a la memòria de cada 

curs. 

• Generarem, afavorirem el lideratge múltiple del professorat, generant condicions i 

oportunitats per al desenvolupament professional i organitzatiu. 

• Reforçarem els equips docents i el treball en equip tot articulant les seves 

responsabilitats amb els membres de l’equip directiu. El nostre rol com a líders 

col·laboratius és animar i promoure el treball de grup i la col·laboració. L’actuació del 

líder col·laboratiu dins de la comunitat escolar ha de ser d’observador i facilitador.  

• Es propiciarà continuar potenciant un clima de confiança i de cordialitat en el si de 

l’escola, ja que sabem de la importància de les relacions humanes dins d’un marc de 

comunitat i de cooperació; la qual cosa implica haver de tenir cura de totes les 

persones que formen la comunitat escolar. 

• Seguirem vetllant per a que les famílies es sentint part de l’escola amb una participació 

activa al llarg de l’escolarització dels seus infants; alhora que cercarem més 

corresponsabilitat per part d’aquestes  en el procés educatiu, amb l’objectiu de 

garantir l’èxit dels menors. 

En definitiva el lideratge distribuït l’entenem com la interacció entre múltiples líders, estesa en 

tot el context del centre i no només en el director o algun altre responsable directiu. Així la 

direcció no recau en una única persona, sinó que tots els membres participen en la presa de 
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decisions o accions de millora, i el lideratge és compartit, ja que està repartit  entre diferents 

líders, que influeixen i són influïts. 

El lideratge del centre l’ha d’exercir l’equip directiu fomentant un lideratge 

distribuït/compartit en el qual la corresponsabilitat impregni la resta de nivells organitzatius. 

En coherència amb aquest plantejament institucional del nostre centre, en el qual es 

destaquen valors com: el paper protagonista dels alumnes en el procés d’aprenentatge i el dels 

mestres en el procés d’ensenyament així com la importància de la participació de les famílies 

en el procés educatiu, un organigrama circular ens permet reflectir que tant els alumnes com 

els mestres són l’eix central d’aquest i a partir d’ells sorgeixen diferents cercles concèntrics en 

funció dels nivells d’organització. Les funcions d’aquests altres ens que pivoten al voltant de 

l’alumnat i l’equip docent estan recollides en les Normes d’Organització i Funcionament del 

Centre –NOFC-.   

  

Organigrama de l’escola Fontmartina 
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L’organigrama dels diferents nivells organitzatius propis de la gestió del centre més els altres 

agents que participen amb els diferents nivells organitzatius s’integren en la Comunitat Escolar 

de l’Escola Fontmartina.   Tots els nivells organitzatius proposats depenen els uns dels altres i, 

per tant, es requereix de la participació conjunta i de la comunicació entre ells. En les NOFC 

estan recollides les coordinacions que han d’existir entre els diferents nivells organitzatius, així 

com la seva periodicitat, els membres que en participen d’aquestes, com canalitzar les 

propostes...  

 En aquest sentit , la participació i l’impuls d’accions educatives conjuntes entre les diferents 

institucions educatives de la població (llars d’infants, escoles i instituts) també són un propòsit 

de la nostra acció. Ens sentim part activa de la proposta educativa pública i participem de 

xarxes externes amb l’objectiu d’innovar per assolir un aprenentatge més significatiu que 

permeti als alumnes estar  preparats per donar resposta a les demandes de la societat del 

coneixement i la informació . 

 A l’igual que l’escola ha de trobar el seu lloc en l’àmplia xarxa de contextos d’aprenentatge 

actual, les famílies han de poder participar i, en conseqüència, sentir-se part i corresponsables 

de l’educació dels seus fills/es. 

El major protagonisme de les famílies a través del diàleg i del respecte dels rols diferenciats 

(docents – pares) comportarà una major confiança i reconeixement mutu que ens facilitarà 

assolir els objectius marcats en el Projecte de Direcció. 
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3. Estructura organitzativa. 
L’equip directiu i l’equip de mestres, es distribuiran en aquestes organitzacions, segons les necessitats del centre i en funció del que cada professional pot 

aportar a l’escola. Així doncs, l’estructura organitzativa quedarà de la següent manera: 

 Persones que en formen part Funció 

Grup impulsor Grup de 8 persones format pels 
membres de l’equip directiu i 
mestres voluntaris de les diferents  
comunitats. 

- Exercir com a agents del canvi, compromesos amb la transformació del centre. 
- Vetllar per implicar a tot el claustre i la resta de la comunitat educativa en el procés de canvi de 

l’escola, tot empenyent l’equip directiu a assumir riscos, replantejar coses i  actuar. 
- Portar a terme activitats i dinàmiques grupals que afavoriran el treball en equip, l’enriquiment recíproc 

i la cohesió entre els membres del claustre i l'intercanvi positiu i valuós d’experiències pedagògiques.  
- Rebre formació específica  i assessorament. 

Comunitats El centre està estructurat en tres 
comunitats, petits (EI), mitjans 
(1r,2n,3r) i grans (4t, 5è,6è). Estan 
integrades per les mestres tutores i 
especialistes adscrits. 

- Coordinar l’organització i el desenvolupament dels ensenyaments propis de la comunitat. 
-  Harmonitzar la metodologia i l’avaluació i fer el seguiment del procés d’ensenyament-aprenentatge. 
- Facilitar el desenvolupament del projecte educatiu i l’assoliment de les competències bàsiques. 

Junta 
coordinadors de 
comunitats 

L’equip directiu i un coordinador de 
cadascuna de les tres comunitats. 

- Vetllar per la coherència i la continuïtat de les accions educatives al llarg de les dues etapes. 
- Fer propostes i col·laborar amb  l’equip directiu. 
- Estructurar els mecanismes de traspàs/recull d’informació. 
- Convocar les reunions de comunitat, presidir-les i documentar-les. 

Comissió TAC 
 

Formada per un membre de l’equip 
directiu, el coordinador TAC i un 
membre de cada comunitat.  

- Promoure, concretar i desplegar el Pla TAC. 
- Coordinar la integració de les tecnologies digitals en les programacions. 
- Vetllar per l’assoliment de la competència digital de l’alumnat. 
- Vetllar per l’optimació de l’ús dels recursos tecnològics del centre. 
- Vetllar per la inclusió digital de l’alumnat. 
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- Promoure l’aplicació de mesures de protecció de continguts adequats en l’accés a internet. 
- Vetllar per la seguretat de les dades i les infraestructures digitals del centre. 

Comissió 
d’atenció a la 
diversiat 

Director, Cap d’estudis, mestres 
referents d’inclusió, la professional 
de l’EAP i els membres del Servei 
d’Atenció i Prevenció Municipal.  

- Concretar el criteris i prioritats per a l’atenció a la diversitat. 
- Organitzar, ajustar i fer el seguiment dels recursos dels que es disposa i les mesures adoptades. 
- Fer el seguiment de l’evolució de l’alumnat amb nee. 

Comissió social Director, Cap d’Estudis, un 
representat serveis socials, EAP i 
SAP (psicòloga). 

- Detectar les necessitats educatives derivades de situacions socio-econòmiques i culturals 
desafavorides. 

- Disposar de la informació actualitzada sobre absentisme escolar. 
- Concretar el criteris i prioritats per a l’atenció a aquest alumnat. 
- Coordinar les actuacions en els respectius àmbits i responsabilitats. 
- Organitzar, ajustar i fer el seguiment de les mesures adoptades. 

Comissió 
ambiental 
 
ESCOLA VERDA 

Formada per un mestre de cada 
comunitat, un alumne de cada 
grup classe  de cinquè i sisè, un 
representant de l’ajuntament, 
un de l’AMPA, un de personal 
PAS i un del servei de menjador. 

- Fer el seguiment dels objectius anuals. 
-  Valorar i fer propostes de millora. 

Comissió de 
convivència 

Formada per 1 membre de 
l’equip directiu, 2 mestres i  2 
membres del Consell Escolar 
(sector pares i mares). 

- Col·laborar en la planificació, aplicació i seguiment del projecte de convivència. 
- Promoure la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat escolar. 
- Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat dels alumnes en un marc de valors compartits. 
- Fomentar la cultura del diàleg, la cultura de la pau juntament amb els valor que fan possible 

preservar i enriquir la vida de totes les persones. 
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4. Objectius 

4.1 Objectius de millora de resultats educatius 

1. Objectiu específic Millorar els resultats en les àrees de l’àmbit lingüístic. 

1.1.Estratègia: Implementar una avaluació més competencial com a eina de millora de la dimensió escrita. 

Responsable: Cap d’estudis i coordinadores de comunitat 

 
Actuacions 

 
Indicadors 

Temporalització 

1 2 3 4 

A.1.1.1. Establir activats de revisió que regulin 
el procés d’aprenentatge de l’expressió escrita. 

- - Disposar de pautes de revisió 
adaptades a la tipologia textual. 

X     

A.1.1.2. Proporcionar ocasions i recursos per a 
que l’alumnat s’autoavaluï amb l’objectiu de 
prendre consciència del seu nivell escriptor.  

- - Destinar un mínim del 25% del 
temps del treball de l’expressió 
escrita a la revisió. 

X    

A.1.1.3. Definir les marques i els codis de 
correcció per facilitar la revisió. 

- - Disposar de codis /marques de 
revisió. 

X X X X 

1.2.Estratègia: Millorar la comprensió lectora. 

Responsable: Cap d’estudis i coordinadores de cicle 

 
Actuacions 

 
Indicadors 

Temporalització 

1 2 3 4 

A.1.2.1. Definir les habilitats lectores a treballar 
per assolir una major fluïdesa lectora. 

- - Nombre d’habilitats lectores 
treballades. 

 X   

A.1.2.2. Cercar recursos metodològics per 
treballar les habilitats lectores. 

- - Nombre d’alumnes que superen 
la dimensió de la comprensió 
lectora. 

X X X X 

 

2. Objectiu específic Millorar els resultats en l’àmbit matemàtic. 

2.1.Estratègia: Definir una metodologia més vivencial i manipulativa per l’aprenentatge de les matemàtiques. 

Responsable: Cap d’estudis i coordinadores de cicle 

Actuacions Indicadors 
Temporalització 

1 2 3 4 

A.2.1.1. Formació interna del claustre. - - Nombre de sessions realitzades.   X X 

A.2.1.2. Incorporar a les programacions de 
l’àmbit matemàtic les propostes 
metodològiques treballades en les sessions de 
formació 

- - Nombre d’alumnes que superen 
l’àmbit matemàtic en finalitzar el 
curs. 

  X X 
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3. Objectiu específic Cercar un aprenentatge més competencial 

3.1.Estratègia: Consolidar i ampliar els canvis metodològics dins d’un marc d’escola inclusiva. 

Responsable: Cap d’estudis 

Actuacions Indicadors 

Temporalització 

1 2 3 4 

A.3.1.1 Acabar de desplegar el treball amb 
metodologies globalitzades a tota la primària. 

- - Tenir definides les pautes de 
treball. 

- - Assolir un nivell tres en la rúbrica 
docent dels treballs per projectes 
implementats 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculu
m/xarxacb/documents/treball-projectes-
aprenentatge-autentic..pdf 

X 
 

X 

 
 

X 

  

A.3.1.2. Consolidar els ambients 
d’aprenentatges a les comunitats de petits i 
mitjans. 

- - Nombre d’ambients desplegats 
X X   

A.3.1.3. Consolidar l’AICLE de 3r a 6è en l’àmbit 
artístic i d’educació física per a millorar la 
dimensió oral en llengua anglesa 

- - Nombre d’alumnes que superen 
l’àrea de llengua anglesa en 
cadascun dels nivells 

X X   

A.3.1.4. Participar de la Xarxa de Competències 
Bàsiques en la implementació d’aquest canvi 
metodològic. 

- - Nombre de sessions a les quals 
s’ha participat X X X X 

A.3.1.5. Reorganitzar i adequar els espais per 
afavorir  un aprenentatge més competencial i 
que afavoreixi la sostenibilitat. 

- - Nombre d’espais que s’han 
adequat a les necessitats de les 
noves metodologies 
implementades. 

-  

X X X X 

A.3.1.6. Definir i dissenyar les diferents mesures 
i suports que permetin desplegar el Decret 
d’atenció educativa de l’alumnat en el marc 
d’un sistema inclusiu. 

- - Incloure en el PEC i les NOFC les 
mesures i suports acordats. 

X X X X 

A.3.1.7. Implementar el projecte d’innovació 
“Apadrinem el nostre patrimoni” per promoure 
accions educatives que repercuteixin en la 
millora de l’entorn. 

- - Grau d’impacte del projecte en la 
millora de l‘entorn. 

X X X X 
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4. Objectiu específic Millorar les competències digitals de l’alumnat 

4.1.Estratègia: Implementar la robòtica a l’etapa d’EI i PRI  

Responsable: Coord. TAC 

Actuacions Indicadors 

Temporalització 

1 2 3 4 

A.4.1.1. Dissenyar una programació transversal 
de robòtica  

- - Disposar d’una programació de 
robòtica per a totes les comunitats 

X X   

A.4.1.2. Seleccionar i adquirir els dispositius 
digitals per a la implementació de la 
programació en robòtica. 

- - Haver adquirit dispositius 
suficients per a la implementació 
de la programació 

X X X X 

A.4.1.3. Formació del professorat en robòtica. - - Nombre de sessions de formació 
realitzades. 

X X X X 

4.2.Estratègia: Desplegar les habilitats, coneixements i actituds dels alumnes a assolir des de l’àmbit digital. 

Responsable: Coord. TAC 

Actuacions Indicadors 

Temporalització 

1 2 3 4 

A.4.2.1. Dissenyar una planificació d’àmbit 
tranversal que faciliti desenvolupar mètodes de 
treball en l’ús de les tecnologies digitals. 

- - Grau d’impacte de la planificació 
en el procés d’aprenentatge de 
l’alumnat 

 X   

A.4.2.2. Formació del professorat en 
competències metodològiques de les 
tecnologies digitals. 

- - Grau d’impacte de la formació del 
professorat en el procés 
d’aprenentatge de l’alumnat . 

X X X X 

 

4.2 Objectius de cohesió social 

1. Objectiu específic 
Cercar la coresponsabilitat de tots els agents de la comunitat 
escolar per assolir l’èxit educatiu. 

1.1.Estratègia: Elaborar els documents que recullin les accions que han de dur a terme els diferents agents de la 
comunitat  per facilitar  l’èxit educatiu. 

Responsable: Cap d’estudis 

Actuacions Indicadors 

Temporalització 

1 2 3 4 

A.1.1.1. Dissenyar un pla d’acció tutorial - - Disposar d’un pla d’acció tutorial.  X   

A.1.1.2. Generar espais de participació de les 
famílies per a la presa de decisions d’escola  

- - Nombre de reunions amb les 
famílies  per a prendre decisions 

X X X X 
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d’escola. 

A.1.1.3.  Revisar el pla d’acollida - - Disposar d’un nou pla d’acollida X    

 

2. Objectiu específic 
Potenciar mesures que cerquin la cohesió social , l’equitat, la 
convivència i la gestió de les emocions. 

2.1.Estratègia: Millorar la competència emocional de l’alumnat i del professorat. 

Responsable: Cap d’estudis 

Actuacions Indicadors 

Temporalització 

1 2 3 4 

A.2.1.1. Participar en el projecte “ 
Implementació i avaluació d’un programa de 
competències emocionals per a la convivència i 
la prevenció de l’assetjament escolar   “ de la 
UB i Universitat de Lleida 

- Grau de satisfacció en la 
implementació del projecte. 

X X X  

A.2.1.2 Participar en el projecte quatre cordes 
amb el suport de l’Ajuntament i de l’escola 
municipal de música 

- Dur a terme un projecte artístic 
col·lectiu. X X X X 

2.2.Estratègia: Desplegar accions a nivell municipal per a la millora de la convivència i la cerca de l’equitat. 

Responsable: Director 

Actuacions Indicadors 

Temporalització 

1 2 3 4 

A.2.2.1. Participar en el treball de disseny del 
Pla Local d’Educació liderat per l’ajuntament 
amb la col·laboració de la Diputació. 

- - Disposar de les línies 
estratègiques de treball del Pla 
local educatiu. 

X    

A.2.2.2. Dissenyar un pla d’actuació municipal 
que a través de la mediació contribueixi a 

regular la convivència.   

- - Disposar d’un pla municipal de 
prevenció per a la millora de la 
convivència.. 

X X X X 

 

3. Objectiu específic Millorar la projecció externa del centre. 

3.1.Estratègia: Dur a terme accions que contribueixin a donar visibilitat a les accions de l’escola 

Responsable: Secretària 

Actuacions Indicadors 

Temporalització 

1 2 3 4 

A.3.1.1. Utilitzar  diferents xarxes de 
comunicació per difondre les activitats i 

-  Número entrades a la web o 
seguidors xarxes socials. 

X X X X 
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projectes de l’escola. 

A.3.1.2. Participar de diferents projectes 
municipals i de zona per donar a conèixer 
l’escola. 

-   Número de projectes i alumnes 
que en participen.  X X X X 

A.3.1.3. Vetllar per la millora i manteniment de 
les instal·lacions del centre. 

-  Nombre d’espais sobre els que 
s’ha  actuat  

X X X X 

 

5. Avaluació. 

5.1 Criteris d’acceptació 

Millora de resultats 

Objectiu específic 1: Criteri d’acceptació 

Millorar els resultats en les àrees de 
l’àmbit lingüístic 

1r any 2n any 3r any 4t any 

1.1. Estratègia:  Implementar una avaluació més competencial com a eina de 
millora de la dimensió escrita 

A.1.1.1. Establir activitats de revisió que regulin el procés d’aprenentatge de l’expressió escrita 

Disposar de pautes de revisió adaptades a 
la tipologia textual. 

Mínim de 3 
pautes per 

nivell 
   

A.1.1.2. Proporcionar ocasions i recursos per a que l’alumnat s’autoavaluï amb l’objectiu de prendre 
consciència del seu nivell escriptor. 

Destinar un  mínim del 25 % del temps de 
treball de l’expressió escrita a la revisió. 

15% 20% 25%  

A.1.1.3. Definir les marques ¡/codis de correcció per facilitar la revisió. 

Disposar de codis/marques de revisió. 100%    

1.2. Estratègia:  Millorar la dimensió de la comprensió lectora 

A.1.2.1. Definir les habilitats lectores a treballar per assolir una major fluïdesa lectora. 

Nombre d’habilitats lectores treballades  50% 100%  

A.1.2.2. Cercar recursos metodològics per treballar les habilitats lectores 

Nombre d’alumnes que superen la 
dimensió de la comprensió lectora 

 Superior 85%  Superior 90% Superior 90% 
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Objectiu específic 2: Criteri d’acceptació 

Millorar els resultats en l’àmbit 
matemàtic 

1r any 2n any 3r any 4t any 

2.1. Estratègia:  Definir una metodologia més vivencial i manipulativa per 
l’aprenentatge de les matemàtiques  

A.2.1.1. Formació interna de centre 

Nombre de sessions realitzades   6 6 

A.2.1.2. Incorporar a les programacions de l’àmbit matemàtic les propostes metodològiques treballades 
en les sessions de formació. 

Nombre d’alumnes que superen l’àmbit 
matemàtic en finalitzar el curs. 

  
Superior al 

85% 
Superior al 

90% 

 

Objectiu específic 3: Criteri d’acceptació 

Cercar un aprenentatge més competencial 1r any 2n any 3r any 4t any 

3.1. Estratègia:  Consolidar i ampliar els canvis metodològics dins d’un marc 
d’escola inclusiva. 

A.3.1.1. Acabar de desplegar el treball amb metodologies globalitzades a tota la primària 

Tenir definides les pautes de treball 100%    

Assolir un nivell tres en la rúbrica docent 
dels treballs per projectes implementats. 

75% 90%   

A.3.1.2. Consolidar els ambients a les comunitats de petits i mitjans 

Nombre d’ambients desplegats 7 ambients  7 ambients   

A.3.1.3. Consolidar l’AICLE de 3r a 6è e l’àmbit artístic i d’educació física per a millorar la dimensió oral en 
llengua anglesa. 

Nombre d’alumnes que superen l’àrea de 
llengua anglesa en cadascun dels nivells. 

Superior 85 
% 

Superior 90 
% 

  

A.3.1.4. Participar de la Xarxa de Competències Bàsiques en la implementació d’aquest canvi metodològic  

Nombre de sessions a les quals s’ha 
participat 

100 % 100 % 100 % 100 % 

A.3.1.5. Reorganitzar i adequar els espais per afavorir un aprenentatge més competencial. 

Nombre d’espais que s’han adequat a les 
necessitats de les noves metodologies. 

Un espai Un espai Un espai Un espai 

A.3.1.6. Definir i dissenyar les diferents mesures i suports que permetin desplegar el Decret d’atenció 
educativa de l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu 
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Incloure en el PEC i les NOFC les mesures i 
suports acordats 

Revisió Aprovació 
  

 

Objectiu específic 4: Criteri d’acceptació 

Millorar les competències digitals de 
l’alumnat 

1r any 2n any 3r any 4t any 

4.1. Estratègia:  Implementar la robòtica a l’etapa d’educació infantil i 
primària 

A.4.1.1. Dissenyar una programació transversal de robòtica 

Disposar d’una programació de robòtica 
per a totes les comunitats 

Comunitat de 
petits 

Comunitat 
de mitjans i 

grans 
  

A.4.1.2. Seleccionar i adquirir els dispositius digitals per a la implementació de la programació en robòtica 

Haver adquirit dispositius suficients per a la 
implementació de la programació 

Destinar un 
75 % 

pressupost 
TAC 

Destinar un 
75 % 

pressupost 
TAC 

Destinar un 
75 % 

pressupost 
TAC 

Destinar un 
75 % 

pressupost 
TAC 

A.4.1.3. Formació del professorat en robòtica. 

Nombre de sessions de formació 
realitzades 

6 6 6 6 

4.2. Estratègia:  Desplegar les habilitats, coneixements i actituds dels alumnes 
a assolir des de l’àmbit digital 

A.4.2.1. Dissenyar una planificació d’àmbit transversal que faciliti desenvolupar mètodes de treball en l’ús 
de les tecnologies digitals 

Grau d’impacte de la planificació en el 
procés d’aprenentatge de l’alumnat 

 

Que el 90 % 
de l’alumnat 

superi la 
competència 

digital 

Superior al 95 
% 

Superior al 
95 % 

A.4.2.2. Formació del professorat en competències metodològiques de les tecnologies digitals 

Grau d’impacte de la formació del 
professorat en el procés d’aprenentatge de 
l’alumnat 

En el 50 % 
dels projectes 

s’inclogui 
aquesta 

competència  

En el 60 % 
dels 

projectes 
s’inclogui 
aquesta 

competència 

En el 70 % 
dels projectes 

s’inclogui 
aquesta 

competència 

En el 75 % 
dels 

projectes 
s’inclogui 
aquesta 

competència 
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Cohesió social 

Objectiu específic 5: Criteri d’acceptació 

Cercar la coresponsabilitat de tots els 
agents de la comunitat escolar per assolir 
l’èxit educatiu 

1r any 2n any 3r any 4t any 

5.1. Estratègia:  Elaborar els documents que recullin les accions que han de 
dur a terme els diferents agents de la comunitat per facilitar 
l’èxit educatiu. 

A.5.1.1. Dissenyar un pla d’acció tutorial 

Disposar d’un pla d’acció tutorial     100%   

A.5.1.2. Generar espais de participació de les famílies per a la presa de decisions d’escola. 

Nombre de reunions amb les famílies  per 
a prendre decisions d’escola.  

2 reunions 3 reunions 3 reunions 3 reunions 

A.5.1.3. Revisar el pla d’acollida. 

Disposar d’un nou pla d’acollida 100%    

 

Objectiu específic 6: Criteri d’acceptació 

  Potenciar mesures que cerquin la 
cohesió social, l’equitat, la convivència i la 
gestió de les emocions. 

1r any 2n any 3r any 4t any 

6.1. Estratègia:  Millorar la competència emocional de l’alumnat i del 
professorat 

A.6.1.1. Participar en el projecte “Implementació i avaluació d’un programa de competències emocionals 
per a la convivència i la prevenció de l’assetjament escolar” de la UB i la Universitat de Lleida 

Grau de satisfacció en la implementació del 
projecte 

Superior al 
85% 

Superior al 
85% 

Superior al 
85% 

 

A.6.1.2. Participar en el projecte quatre cordes amb el suport de l’Ajuntament i de l’escola municipal de 
música 

Dur a terme un projecte artístic col·lectiu Projecte 
redactat 

Projecte 
implementat 

Projecte 
implementat 

Projecte 
consolidat 
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6.2. Estratègia:  Desplegar accions a nivell municipal per a la millora de la 
convivència i la cerca de l’equitat 

A.6.2.1. Participar en el treball de disseny del Pla Local d’Educació liderat per l’ajuntament amb la 
col·laboració de la Diputació 

Disposar de les línies estratègiques de 
treball del Pla local educatiu 

100%    

A.6.2.2. Dissenyar un pla d’actuació municipal que a través de la mediació contribueixi a regular la 
convivència. 

Disposar d’un pla municipal de prevenció 
per a la millora de la convivència. 

Pla redactat 
Pla 

implementat 
Pla 

implementat 
Pla 

consolidat 

 

Objectiu específic 7: Criteri d’acceptació 

Millorar la projecció externa del centre 1r any 2n any 3r any 4t any 

7.1. Estratègia:  Dur a terme accions que contribueixin a donar visibilitat a les 
accions de l’escola. 

A.7.1.1. Utilitzar diferents xarxes de comunicació per difondre les activitats i projectes de l’escola 

Número d’entrades a la web o seguidors 
xarxes socials 

Incrementar 
un 5% les 
entrades 

Incrementar 
un 5% les 
entrades 

Incrementar 
un 5% les 
entrades 

Incrementar 
un 5% les 
entrades 

A.7.1.2. Participar de diferents projectes municipals i de zona per donar a conèixer l’escola. 

Número de projectes i alumnes que en 
participen 

Mínim de 4 
projectes 

Mínim de 4 
projectes 

Mínim de 4 
projectes 

Mínim de 4 
projectes 

A.7.1.3. Vetllar per la millora i manteniment de les instal·lacions del centre. 

Nombre d’espais sobre els que s’ha actuat 100% dels 
espais 

programats 

100% dels 
espais 

programats 

100% dels 
espais 

programats 

100% dels 
espais 

programats 
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5.2. Retiment de comptes. 
Seguint els criteris de retiment de comptes del Departament d’Educació, avaluarem el Projecte de Direcció seguint aquesta estructura: 

 Avaluació formativa Avaluació de l’equip directiu Avaluació final 

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

L’acompliment i la satisfacció de la 
comunitat educativa per l’aplicació del PdD 
i per l’exercici de la direcció.  

Incidència del Projecte de Direcció en la 
millora de la qualitat educativa, els 
resultats acadèmics i la cohesió social de 
l’alumnat. Grau satisfacció de la comunitat 
educativa pels processos i els resultats del 
centre.  

Com ho avaluarem? - Analitzant el grau de compliment dels indicadors 
de progrés del PdD.  

- A través de l’avaluació externa pel sistema 
d’indicadors que aplica la Inspecció educativa de 
manera comparada amb la resta de centres de 
Catalunya.  

- Mitjançant l’autoreflexió sobre la pràctica a 
les reunions de claustre.  

- Amb apreciacions orals. 

- A través d’una enquesta. 

- Amb els indicadors de progrés del Projecte 
de Direcció i els resultats acadèmics i de 
proves externes de l’alumnat 

-  Un informe valoratiu de l’equip directiu al 
final del mandat que reculli les valoracions 
pròpies, i les que consten a les Memòries 
Anuals, de tots els membres de la 
comunitat educativa. 

Quan ho avaluarem? 
 

Al final de cada curs.  En finalitzar el 1r i 3r curs d’aplicació del 
Projecte de Direcció. 

En finalitzar el període del Projecte de 
Direcció 

Qui avaluarà? El Claustre i el Consell Escolar. L’equip directiu, el professorat, les famílies, 
alumnes, personal PAS i serveis 
(administratius, conserges, monitors, 
vetlladors, SAP,EAP..) que incideixen en el 
centre i l’Administració municipal. 

Claustre, Consell Escolar i equip directiu.  

En quin document? A la Memòria Anual  A la Memòria Anual   
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Propostes de canvi. A la PGA del curs següent. A les PGA dels cursos 2n i 4t d’aplicació del 
Projecte de Direcció. 

 

Difusió   - A traves de la web de centre: acords de 
consell escolar - llei de transparència- 

- Reunions famílies inici de curs 

 

Les actuacions generals rendiran comptes als òrgans de control i participació del centre de la següent manera: 

PGA: El projecte de direcció es concretarà cada curs mitjançant la Programació General Anual, que haurà de permetre assolir els objectius formulats en el projecte. La 
rendició de comptes es farà :  

Claustre A partir de la Memòria General Anual del curs anterior es recolliran les propostes del Claustre que formaran part de la PGA. A final de curs 
s’elaborarà la Memòria General Anual, on es recolliran les aportacions del claustre referents a l’anàlisi de les actuacions i grau de compliment dels 
objectius fixats. 

Consell Escolar Abans del 10 d’octubre es presentarà la PGA al C. Escolar del centre.  

Famílies A la reunió general de setembre s’explicaran les línies generals de la PGA als pares i mares. 

Inspecció A partir de l’AVAC farà el seguiment de la coherència entre PdD, PGA i MAC i propostes de millora dels aspectes pertinents.  

MAC: La Memòria Anual de Centre s’exposarà a final de cada curs. Retrà comptes referent a l’aplicació de la PGA a:  

Claustre A partir de qüestionaris "online" o de documents compartits pels cicles, elaborarem la MAC. La presentarem a final de curs. Servirà de punt de 
partida per elaborar la PGA del curs següent.  
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Consell Escolar A finals de curs es presentarà la MAC al Consell Escolar. Les seves aportacions seran recollides per l’elaboració de la PGA del curs següent. 

Famílies A la reunió general de setembre s’explicaran les línies generals de la MAC. 

Inspecció A partir de l’AVAC farà el seguiment de la coherència entre PdD, PGA i MAC i propostes de millora dels aspectes pertinents.  

Els resultats de les proves d’avaluació externa: Els resultats de l’Avaluació General Diagnòstica de 2n i de les proves de Competències Bàsiques de 6è seran exposats a:  

Claustre A final de curs es farà un anàlisi dels resultats obtinguts amb un document compartit pels cicles. Es farà una reflexió i se’n treuran les conclusions 
pertinents que serviran per introduir noves estratègies que ajudin a millorar els resultats.  

Consell Escolar A l’última convocatòria del curs s’informarà al C. Escolar dels resultats obtinguts a les proves i a la primera convocatòria dels curs següent, quan es 
presenti la PGA, s’informarà de les mesures de millora acordades pel claustre.  

Famílies Les famílies de 6è rebran els resultats de les proves de C. Bàsiques dels seus fills/es i se’ls facilitarà un traspàs mitjançant el tutor/a a l’entrevista 
de final de curs. 

Inspecció Amb l’enviament de la MAC I PGA corresponent tindrà coneixement de les mesures de millora acordades pel claustre. 

Difusió La difusió dels diferents documents de gestió del centre es farà mitjançant les reunions de Claustre, Consell Escolar i la web 
de l’escola. 

 


