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1. INTRODUCCIÓ
De conformitat amb el que preveu l’apartat 2 de l’article 136 de la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d’educació (LOE), en la redacció donada per la Llei orgànica 8/2013, de
9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), transcorregut el
segon període de desenvolupament del projecte de direcció presentat el 2010 i
actualitzat el 2014, després de catorze anys al capdavant de la direcció del CEIP Rei
Jaume III, he decidit renovar la continuïtat en el càrrec durant un nou període de
quatre anys.
Durant aquests cursos, com a equip directiu, hem treball per impulsar la renovació i
modernització del nostre centre, tant pel que fa a l'organització pedagògica i estructura
de gestió, com, i especialment, a l’impuls de la innovació metodològica i pedagògica al
centre.
Creiem que hem assolit, o estam en vies d’assolir, de manera satisfactòria la majoria
dels objectius que ens vàrem plantejar, tant en el projecte que presentàrem fa vuit
anys com en la posterior actualització l’any 2014, la qual cosa ens encoratja a
continuar treballant cap a la millora del nostre centre, ja que som conscients que
encara hi ha molta feina per fer.
La nostra intenció és continuar amb la tasca encetada, amb l’objectiu de consolidar
totes les actuacions iniciades en aquests cursos anteriors.
2. PROJECTE ESTRATÈGIC
2.1. NECESSITATS DEL CENTRE: ÀMBITS D’INTERVENCIÓ
Els àmbits en els que continuarem centrant el nostre projecte són:
•

ÀMBIT PEDAGÒGIC

La prioritat bàsica en aquest àmbit és continuar millorant els resultats acadèmics dels
alumnes, mitjançant:
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•

Mesures curriculars per a la millora dels processos d’ensenyamentaprenentatge, que inclou l’impuls a la innovació metodològica i pedagògica.

•

L’atenció a la diversitat, com a compensadora de desigualtats, dins un marc
inclusiu, fent especial incidència en la prevenció.
•

ÀMBIT ORGANITZATIU

Amb la finalitat de potenciar el concepte global de centre, en aquest àmbit l’objectiu
prioritari és continuar treballant per consolidar una autèntica cultura de centre,
incorporant-hi el treball cooperatiu com a tret identitari, no només entre els alumnes sinó
també entre el professorat.
També s’ha d’enfortir la coordinació amb l’IES, amb la finalitat de facilitar el pas entre
educació primària i educació secundària.
•

ÀMBIT DE CONVIVÈNCIA

Cal continuar treballant per mantenir un marc de convivència adequat, propiciant un
bon clima de cooperació entre tots els membres de la comunitat educativa.
•

ÀMBIT DE GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ

En aquest àmbit s’ha de treballar per aconseguir una gestió administrativa àgil i
operativa, continuant impulsant l’ús de les noves tecnologies.
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2.2. REVISIÓ DE LA DEFINICIÓ D’OBJECTIUS
2.2.1.

VALORACIÓ DEL GRAU DE CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS PLANTEJATS EN EL PROJECTE INICIAL (PERÍODE
2010-2014) I EN L’ACTUALITZACIÓ PER AL PERÍODE 2014-2018. PROPOSTES DE MILLORA.

El desenvolupament dels objectius plantejats, tant en el projecte de direcció, com en l’actualització realitzada per al període 2014-18, s’ha
concretat anualment en la programació general anual de cada curs, tenint en compte les necessitats i propostes de millora plantejades
per la comunitat educativa en l’avaluació realitzada en les corresponents memòries de final de curs. També s’ha cercat la coherència en
els diferents documents del centre.
El grau de consecució dels objectius plantejats inicialment en els diferents àmbits d’intervenció, d’acord amb els indicadors d’avaluació
prevists, és el següent:
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Àmbit d’intervenció: ACADÈMIC
Objectiu general: Millorar els resultats acadèmics dels alumnes.
Objectiu
Optimitzar tant els recursos
humans com els materials
perquè
tendeixin
a
l’assoliment d’una major
qualitat de l’ensenyament

Actuacions

Valoració, actualització i propostes de millora

Grau de
1
consecució

Actualització dels documents de
centre per tal d’adaptar-los a la
normativa vigent

S’ha realitzat la revisió dels diferents documents del centre:

↑

•

Revisió del ROF.

•

Elaboració de la concreció curricular.

•

Revisió de les programacions didàctiques.

•

Revisió del PLC.

•

Revisió del pla de convivència.

•

Unificació de proves d’avaluació.

En aquest moment, la tasca a realitzar és adaptar tots els
documents del centre als canvis metodològics que es van
implantant: aprenentatge cooperatiu, aprenentatge de la
lectura amb kinestemes, projecte TAC, matemàtiques a segon
cicle...
Aplicació dels criteris per a
l’assignació de tutories i de
responsabilitats
(coordinacions)
contemplades al ROF

1

↑assolit

→parcialment assolit/en procés

↑

L’equip directiu assigna responsabilitats d’acord amb els
criteris establerts al ROF.
A la memòria de cada curs es fa una valoració de
l’acompliment de funcions.

↓ no assolit
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Recuperació progressiva dels espais
d’ús comú i dinamització del seu
funcionament

↑

S’han recuperat i dinamitzat tots els espais d’ús comú i s’han
reubicat, habilitat i equipat les aules de música i anglès,
l’escola matinera i les dependències de l’AMPA.
A la PGA de cada curs es determinen les mesures per a
l’optimització del seu ús, d’acord amb els criteris definits al
ROF: equipament d’acord a les necessitats, horaris que ajudin
a rendibilitzar la seva utilitat, normes d’ús, donar-los diferents
funcions...).

Dotació al centre amb els recursos
necessaris i suficients per a l’ús dels
alumnes i el mestres

↑

Seguint un estudi de les necessitats d’equipaments i recursos,
(demandes dels cicles, necessitats dels projectes...), s’han
anat adquirint els recursos que són competència del centre i
s’han gestionat les sol·licituds als organismes competents
d’aquells que no depenguin del centre (encara que aquestes
no sempre han rebut resposta).
S’ha fet especial esment en l’adquisició de recursos TIC, en la
dotació de la biblioteca del centre i material de psicomotricitat i
educació física.
Per potenciar l’elaboració i posada en comú de materials i
nous recursos d’aprenentatge:
• S’han establert espais de coordinació amb aquesta
finalitat.
• S’han creat comissions i grups de treball específics
dedicats a elaborar i compartir material.
• S’ha utilitzat l’eina Gsuite i la funció de compartir
informació amb Google sites.
Cal seguir treballant en la mateixa línia.
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Impulsar
la
innovació
metodològica i pedagògica
entre el professorat

Promoure i incentivar la participació
del professorat en activitats de
formació i projectes de formació en
centres, sobre tot relacionats amb
aspectes metodològics i ús de noves
tecnologies

↑

A principi de cada curs, a partir de les necessitats de formació
reflectides a la memòria del curs anterior, la CCP elabora el
pla anual de formació.
Durant els darrers anys, el pla de formació del centre ha estat
orientat a la innovació metodològica, concretament a
l’aprenentatge de la lectura per kinestemes i aprenentatge
cooperatiu.
Aquest curs ens trobam en el tercer any de formació sobre
aprenentatge cooperatiu, en la fase de consolidació.
La participació del claustre ha anat en augment (d’un 64% el
curs 15-16 a un 75% durant aquest curs 17-18).
Els propers cursos s’ha de tenir en compte la formació del
professorat que s’incorpora per primera vegada als programes
que s’apliquen al centre (aprenentatge cooperatiu, kinestemes,
TAC...), així com la formació continua dels mestres que ja hi
formen part.

Promoure la posada en marxa de
projectes d’innovació educativa

→

Introducció progressiva de canvis
metodològics a l’aula a fi d’impulsar
el treball per competències bàsiques

A partir dels plans de formació del centre, s’han començat a
incorporar com a línia de centre nous plantejaments
metodològics:
•

Aprenentatge de la lectura per kinestemes.

•

Aprenentatge cooperatiu.

•

Utilització de les tecnologies de l’aprenentatge i el
coneixement en el desenvolupament curricular.

•

Matemàtiques digitals a segon cicle.

La implantació i consolidació d’aquests serà un dels principals
objectius dels propers cursos.
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Unificació de línies metodològiques
en àmbits concrets

→

S’ha arribat a acords per unificat criteris metodològics,
incorporant-los progressivament com a línia de centre, sobre:
• L’aprenentatge de la lectura a infantil i primer cicle de
primària.
• Ús de les TAC en el desenvolupament curricular a
segon cicle de primària.
• Matemàtiques a segon cicle.
Cal continuar consolidant aquests acords.

Consolidar l’ús de les noves
tecnologies en els aspectes
acadèmics i pedagògics

Promoure la formació del professorat
sobre l’ús de les noves tecnologies

↑

S’han creat grups de treballs amb la finalitat d’elaborar i
compartir materials i recursos, intercanviar experiències i
resoldre dubtes, problemes i inquietuds.
Hem de tenir present que la formació en noves tecnologies és
un procés continu d’actualització, que s’ha de seguir fomentant
des del centre, per la qual cosa s’ha de tenir en compte cada
curs, especialment cap als mestres que s’incorporen al centre
o als diferents programes.

Consolidació de la implantació del
projecte d’ús de les TIC en la
pràctica docent

→

Des de fa anys, treballam per impulsar l’ús de les TIC com a
part de la pràctica docent, ja que consideram que és una eina i
un mitjà molt valuós i motivador d’aprenentatge. Cada vegada
més s’inclou dins el treball a l’aula en el dia a dia.
El curs 2016-17 es va començar a utilitzar la Gsuite i des
d’aquest curs 2017-18, el centre forma part del programa pilot
d’utilització de les tecnologies de l’aprenentatge i el
coneixement en el desenvolupament curricular, dirigit al segon
cicle de primària.
S’ha de continuar treballant per consolidar-ho.
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Continuar
impulsant
el
sistema d’atenció a la
diversitat en el marc d’una
escola inclusiva

Continuació de l’aplicació del pla
d’atenció a la diversitat

Priorització
primerenca

de

la

↑

detecció

→

Cal revisar el pla d’atenció a la diversitat per tal d’adequar-lo
als canvis que s’han anat produint en l’organització de l’atenció
a la diversitat.
El curs 2015-16 es va posar en marxa un programa de
prevenció i detecció primerenca de dificultats d’aprenentatge
de la lectura a educació infantil i primer cicle de primària, en
forma de tallers, desenvolupats per l’equip de suport. Des
d’aquest curs 2017/18, aquest programa s’ha incorporat com a
rutina d’aula a educació infantil i, per tant, el duen a terme les
tutores, amb el seguiment i assessorament de l’equip de
suport, que també s’ocupa de tallers específics en grups
flexibles (tant a infantil com a primària) amb els alumnes que
presenten algun tipus de dificultat.
A més, s’intenta prioritzar les demandes i els suports a
educació infantil i els primers cursos de primària.
S’ha de continuar treballant en la mateixa línia.

Elaboració de les proves d’avaluació
de
mínims
de
llengües
i
matemàtiques

↑
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Reforçar les competències
lingüística i matemàtica

Elaboració de plans específics per
millorar
les
competències
lingüístiques a català i castellà

Pel que fa a català i castellà, aquest objectiu s’ha treballat:

↑

• Mitjançant el programa de prevenció de dificultats de
lectura (infantil i primer cicle).
• Aplicació dels plans de millora anuals proposats pels
diferents cicles.
• Potenciació de l’ús de les TIC com a recurs.
• Prioritzant l’atenció de l’equip de suport amb els alumnes
amb dificultats de lectura i escriptura.
• Organització dels suports mitjançant desdoblaments i
grups flexibles.
• Per fomentar el gust per la lectura s’intenta dinamitzar la
biblioteca del centre, augmentant el seu fons i potenciant la
realització d’activitats en aquest espai, a través de la
comissió lingüística.

Foment de la lectura

→

El percentatge d’aprovats en aquestes àrees durant aquest
període (2014-17) està entre el 93-95%.
Cal continuar treballant en la mateixa línia.
Resta pendent la redacció del pla lector.

Potenciació
de
l’ensenyamentaprenentatge de la llengua anglesa

↑

S’ha continuat amb l’ensenyament de l’anglès des de 4t
d’educació infantil.
A educació primària, s’ha mantingut l’ensenyament d’un àrea
no lingüística en anglès a primer cicle.
Al segon cicle s’ha augmentat una hora l’horari d’anglès per
realitzar projectes de treball.
Els resultats d’anglès durant aquest període han passat del
93% d’aprovats durant el curs 14-15 al 97% en el curs 16-17.
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Elaboració de plans específics per
millorar la competència matemàtica

↑

El percentatge d’aprovats en aquesta àrea durant aquest
període (2014-17) està entre el 90-92%.
Aquest objectiu s’ha treballat mitjançant:

Impulsar la implantació de
sistemes de qualitat

Cercar estratègies per reflexionar i
debatre en el claustre sobre la
conveniència de treballar amb les
tècniques dels sistemes de qualitat

↓

•

Utilització d’eines TIC i recursos interactius a la xarxa.

•

Projecte de matemàtiques, que durant aquest curs s’ha fet
extensiu a tot el segon cicle.

•

Organització dels suports mitjançant desdoblaments i
grups flexibles.

Es va presentar i debatre al claustre, però aquest va optar per
no implantar un sistema de qualitat.

Àmbit d’intervenció: ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Objectiu general: Afiançar el sentiment de pertinença al centre.
Objectiu

Actuacions

Grau de
2
consecució

Adaptar
l’estructura Concreció de l’estructura organitzativa
organitzativa del centre a la del centre pel que fa als equips
normativa vigent
docents

↑

Valoració, actualització i propostes de millora
D’acord amb la normativa vigent, a efectes de coordinació
pedagògica, es varen establir dos cicles de tres cursos cada
un.
També es varen elaborar i incloure al ROF els criteris per
assignar les tutories dins cada cicle.

2

↑assolit

→parcialment assolit/en procés

↓ no assolit
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Potenciar
la
coordinació Coordinació del procés de traspàs
primària-secundària
d’alumnes: EPESO

↑

S’ha establert, coordinat des d’inspecció educativa, el protocol
de coordinació amb l’IES, tant pel que fa al traspàs d’alumnes
d’educació primària a ESO i seguiment i valoració comparativa
dels resultats acadèmics globals de l’alumnat de 1r d’ESO
procedent del centre, com a la coordinació curricular, que ja
s’ha iniciat.
L’objectiu és continuar aquesta coordinació a totes les àrees
del currículum.

Consolidar
centre

la

cultura

de Foment del el treball en equip i la
participació en la presa de decisions

S’ha treballat mitjançant:

→

•

Activitats de centre

•

Propostes de projectes comuns

•

Mantenint l’estructura
comissions

•

Establiment d’espais de coordinació (nivell, tutors/equip de
suport...)

•

Grups de treball

organitzativa

del

centre

en

L’objectiu ara és continuar treballant la cohesió de grup entre
els mestres com a passa prèvia per traslladar l’aprenentatge
cooperatiu també a la feina del claustre.
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Àmbit d’intervenció: CONVIVÈNCIA
Objectiu general: Propiciar un bon clima de cooperació i convivència entre tots els membres de la comunitat educativa.
Objectiu

Actuacions

Valoració, actualització i propostes de millora

Grau de
3
consecució

Continuar treballant per la Treball amb l’alumnat sobre la
millora de la convivència en el convivència, dotant-los amb eines que
ajudin a resoldre els conflictes de
centre
manera positiva (provenció)

Es va fer la revisió i actualització del pla de convivència.

↑

S’ha impulsat la participació de l’alumnat mitjançant la
dinamització de la figura del delegat.
A les aules, es treballa la convivència utilitzant dinàmiques
cooperatives d’àmbit A, per cohesió de grup, així com els
cercles de diàleg.
Els propers cursos s’ha de revisar el PAT per incorporar-hi
l’aprenentatge cooperatiu.

Fomentar la implicació i Continuar treballant coordinadament
participació de les famílies en amb l’AMPA
el centre
Fomentar el coneixement de recursos
que puguin ajudar a les famílies en
l’educació dels seus fills

3

↑assolit

→parcialment assolit/en procés

↑
•

Des del centre s’han proporcionat a les famílies recursos
sobre diferents aspectes (hàbits, lectura...).

•

L’AMPA ha organitzat algunes activitats puntuals de
formació per a famílies, però la participació no és gaire
elevada.

→

↓ no assolit
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Incorporació dels pares a les
dinàmiques de les classes i del centre

→

La participació del pares en el centre escolar s’ha concretat de
dues maneres: com a estament, a través del consell escolar i
de l’AMPA, i directament amb el tutor dels seus fills (o amb els
membres de l’equip docent, si cal).
En el primer cas, hi ha una bona implicació dels representants
dels pares d’alumnes en el consell escolar, però hi ha poc
interès del total de pares i mares d’alumnes en formar part del
consell escolar o, fins i tot, de participar en l’elecció dels seus
representants.
Com a AMIPA, la situació és semblant: la gran majoria de
famílies hi forma part però, encara que la junta directiva
col·labora activament en les activitats del centre en les quals
poden participar les famílies, és difícil aconseguir la
col·laboració de la majoria dels associats.
En quant a la participació directa de les famílies, es concreta en
la col·laboració puntual d’alguns pares que, a proposta del tutor
o del cicle, participen directament a les aules mitjançant
exposicions, presentacions, xerrades, etc.
Per tal de fomentar aquesta participació, s’ha posat en marxa la
figura del delegat de pares, que serveix d’enllaç entre cada aula
i l’AMPA i l’equip directiu del centre. Amb aquesta finalitat, s’ha
creat també un grup de whatsapp de tots els delegats, que
facilita l’intercanvi d’informació.
S’ha de seguir fent feina en aquest objectiu.

Cuidar i millorar la imatge que Establiment de canals de comunicació
la nostra escola projecta a interna i externa de les activitats,
l’entorn
propostes i iniciatives de l’escola que
permetin publicitar i promocionar la
tasca pedagògica feta

↑
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El principal canal de comunicació i projecció a l’exterior de les
activitats de l’escola és la pàgina web, que s’ha mantingut
actualitzada.

Treballar conjuntament amb Gestió i negociació amb l’Ajuntament
l’Ajuntament
en
aquells per millorar la neteja i el manteniment
aspectes
que
afectin del centre
directament al centre

↑

Manteniment del treball coordinat amb
els diversos serveis municipals

Potenciar l’arrelament
l’escola amb l’entorn

S’han fet les demanda de serveis i/o intervencions necessàries
i s’ha mantingut contacte permanent amb la representant de
l’Ajuntament en el consell escolar

Aquest és un objectiu plenament consolidat:

↑

de Participació en activitats d’arrelament
al municipi

↑
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•

Contacte permanent amb les institucions, sol·licitant ajuda
en els aspectes que siguin de la seva competència i
col·laborant amb elles en la mida de les nostres possibilitats

•

Treball de manera coordinada amb els serveis socials
municipals i amb pediatria

•

Treball amb la policia municipal en diferents àmbits: policia
tutor, programa d’educació vial, acompanyament en
sortides...

• Participació en les festes populars (fira, Sant Antoni, rua...)
• Organització d’activitats relacionades
• Realització d’activitats per conèixer el municipi: En aquest
sentit, s’ha elaborat un índex de sortides des de 4t d’infantil
fins a 6è de primària
• Mantenir la participació en les activitats culturals, esportives,
de formació, etc. de la localitat

Àmbit d’intervenció: GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ
Objectiu general: Mantenir actualitzada la documentació del centre.
Objectiu

Actuacions

Optimitzar l’ubicació de la Reorganització
dels
documentació administrativa i administratius i de direcció
acadèmica

Grau de
4
consecució
espais

Valoració, actualització i propostes de millora
S’ha reubicat la documentació administrativa i acadèmica.

→

Completar la informatització Informatització dels inventaris
dels documents administratius
del centre

↑

Queda pendent la reubicació dels despatxos administratius.
L’inventari del nou mobiliari i equipament del centre es fa
utilitzant un programa informàtic
S’utilitza el programa ABIES per gestionar la biblioteca

Finalitzar la informatització de totes
les fitxes de dades dels alumnes del
centre

↑

Impulsar l’ús de les noves Continuació
de
la
gestió
tecnologies
en
les administrativa a través del programa
GESTIB-web, aprofitant cada pic més
comunicacions
totes les seves potencialitats

↑

Actualment hi ha un 33’6% de famílies que hi tenen accés.

Consolidació
del
programa
de
comunicació amb les famílies a través
del correu electrònic

4

↑assolit

→parcialment assolit/en procés

Per tal de possibilitar l’accés de les famílies al GestIB, s’ofereix
aquesta opció en el moment de formalitzar la matrícula.

→

↓ no assolit
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Actualment hi ha un 52’26%% de famílies que en fan ús, en
front del 38% en el curs 2013-14.

2.2.2.

REFORMULACIÓ DEL OBJECTIUS A ASSOLIR, LÍNIES D’ACTUACIÓ I INDICADORS PER MESURAR-NE
L’ASSOLIMENT

Àmbit d’intervenció: PEDAGÒGIC
Objectiu general: Impulsar la innovació metodològica i pedagògica entre el professorat, per tal de crear una línia de centre
Objectius específics
Incorporar la metodologia
cooperativa com a línia de
centre

Actuacions previstes per assolir-los
Compliment dels acords sobre treball
cooperatiu proposats pels cicles i
aprovats pel claustre

Responsables
• Equip directiu

• A totes les aules s’apliquen els
mínims establerts al pla de
generalització
d’aprenentatge
cooperatiu aprovat pel claustre

• CCP
• Comissió
cooperatiu

d’aprenentatge

• Tot el professorat

Consolidar la unificació de
línies metodològiques en
l’aprenentatge
de
la

Indicadors d’assoliment

Establir mecanismes de formació i
acompanyament sobre aprenentatge
cooperatiu
per
als
mestres
que
s’incorporen al centre o comencen a
implantar el programa

Comissió
cooperatiu

Consolidar la comissió d’aprenentatge
cooperatiu

Equip directiu

Revisar els documents de centre per tal
d’adaptar-los als canvis metodològics que
es van produint: PEC, CoCu, PAT,
programacions didàctiques

• Equip directiu

Aplicar la metodologia de kinestemes per
a l’aprenentatge de la lectura

Equip docent d’educació infantil
i primer cicle de primària

• S’han incorporat els acords al PEC,
CoCu,
PAT
i
programacions
didàctiques

d’aprenentatge

• CCP
• Equips de cicle
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• A tota l’educació infantil i primer i
segon de primària s’utilitza la

lectura: kinestemes

Establir mecanismes de formació i
acompanyament sobre aprenentatge de
la lectura per kinestemes per als mestres
que s’incorporen al centre o comencen a
implantar el programa

Comissió de kinestemes

Consolidar el grup de treball sobre
kinestemes

Equip directiu

Fomentar la coordinació entre tutors i
coordinadors dels tallers

• Equip directiu
• Equip de suport
• Tutors

Adaptar els documents de centre als
canvis metodològics que es van produint:
CoCu, programacions didàctiques.

metodologia de
aprendre a llegir.

kinestemes

per

• En finalitzar l’educació infantil, el
75% dels alumnes tenen adquirits
els prerequisits per iniciar el procés
d’aprenentatge de la lectura.
• En acabar el primer cicle de
primària, el 95% dels alumnes han
adquirit el procés de la lectura.
• S’han incorporat els acords a la
CoCu i a les programacions
didàctiques.

• Equip directiu
• CCP
• Equips de cicle

Consolidar el programa
d’ensenyament
de
matemàtiques
amb
ordinador a segon cicle de
primària
(unificació
de
línies metodològiques

Desenvolupament del programa a tot el
segon cicle

• Equip directiu
• Tutors de segon cicle

Establir mecanismes de coordinació entre
els mestres que desenvolupen el
programa

Equip directiu

Establir mecanismes de formació i
acompanyament per als mestres que
comencen a implantar-ho

• Equip directiu
• Equip de cicle
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• A tota el segon cicle de primària es
desenvolupa el programa de
matemàtiques amb ordinador.
• En finalitzar l’educació primària, el
percentatge
d’aprovats
de
matemàtiques al centre es manté
per damunt del % de les IB.
• S’han incorporat els acords a la
CoCu i a les programacions

Adaptar els documents de centre als
canvis metodològics que es van produint:
CoCu, programacions didàctiques.

• Equip directiu

didàctiques.

• CCP
• Equips de cicle

Consolidar el projecte d’ús
de les TAC

Implantació del pla pilot sobre l’ús de les
TAC al segon cicle de primària

• Equip directiu
• Comissió TAC
• Coordinador TAC

de formació i
ús de les TAC,
s’incorporen al
a implantar el

• Equip directiu

Establir espais de coordinació per
intercanviar experiències, elaborar i
compartir materials...

• Equip directiu

Establir mecanismes
acompanyament sobre
per als mestres que
centre o comencen
programa

• Comissió TAC
• Coordinador TAC

• Comissió TAC
• Coordinador TAC

Continuar amb la GSuite, ampliant les
possibilitats que ens ofereix mitjançant
formacions específiques

Comissió TAC

Manteniment
i
actualització
l’equipament informàtic del centre

• Equip directiu

de

• Comissió TAC
• Coordinador TAC
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• Els recursos TAC es fan servir com
a substitució del llibre de text al 50%
de les matèries al segon cicle de
primària.
• S’han incorporat els acords a la
CoCu i a les programacions
didàctiques.

Adaptar els documents de centre als
canvis metodològics que es van produint:
CoCu, programacions didàctiques

• Equip directiu
• CCP
• Equips de cicle

Objectiu general: Millorar l’eficàcia del suport en el marc d’una escola inclusiva.
Objectius específics
Prioritzar la
detecció
i
primerenca

prevenció,
atenció

Actuacions previstes per assolir-los
Consolidació del programa de prevenció
de dificultats d’aprenentatge de la lectura

Responsables
• Equip directiu
• Equip de suport
• Equip docent d’infantil
• Equip docent de primer cicle
de primària

Incorporació dels tallers de kines i
kinestemes com a rutina d’aula a tota
l’educació infantil

• Equip de suport

Desenvolupament de tallers específics
per part de l’equip de suport per als
alumnes que presenten dificultats en
l’adquisició de la lectura

Equip de suport

Prioritzar les demandes i suports a
educació infantil i primers cursos de
primària

• Equip directiu

Prioritzar l’atenció de l’equip de suport
amb els alumnes amb dificultats de
lectura i escriptura

• Equip de suport

• Equip docent d’infantil

• Equip de suport

• Tutors
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Indicadors d’assoliment
• En finalitzar l’educació infantil, el
75% d’alumnes que puguin tenir
alguna dificultat per a l’adquisició de
la lectura queden detectats.
• El
100%
de
les
demandes
d’orientació dels alumnes d’educació
infantil i primer cicle de primària han
estat ateses.

Establir mecanismes de coordinació entre
tots els professionals implicats: tutors,
equip de suport

• Equip directiu
• Equip de suport
• Tutors

Revisar el PAD per tal d’adaptar-lo als
canvis en l’organització de l’atenció a la
diversitat

• Equip directiu
• Equip de suport
• CCP

Àmbit d’intervenció: ORGANITZATIU
Objectiu general: Incorporar el treball cooperatiu al claustre de professors.
Objectius específics

Actuacions

Responsables

Treballar la cohesió de grup Realització de dinàmiques d’àmbit A en les
dins
el
claustre
de sessions de claustre
professors

• Equip directiu

Programar activitats comunes per treballar
la cohesió

• Equip directiu

Utilització d’estructures d’àmbit B en els
claustres, comissions i reunions de cicle
per
debatre
i
prendre
decisions
consensuades

• Equip directiu

Incorporar
estructures
pròpies
del
treball
cooperatiu en la presa de
decisions

• Comissió
cooperatiu

Indicadors d’avaluació
Es realitza una dinàmica d’àmbit A, al
manco, a un claustre trimestral.

d’aprenentatge

• Claustre

• Coordinadors

Fomentar el treball en Manteniment dels grups de treball Equip directiu
equip per elaborar i posar específics dedicats a elaborar material
en comú nous recursos
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Totes les comissions i grups de treball
utilitzen alguna estructura cooperativa
per prendre decisions consensuades i es
registra a l’acta.
• S’han celebrat el 90% de les
reunions programades cada curs.

d’aprenentatge

Establir els espais de coordinació adients

Equip directiu

• S’ha elaborat el material previst cada
curs a la PGA d’acord a les
necessitats.

Objectiu general: Potenciar la coordinació primària-secundària.
Objectius específics

Actuacions

Responsables
• Inspector

Acabar
la
coordinació Aplicació del protocol establert
curricular de totes les àrees
Manteniment
coordinació

de

les

reunions

• Equip directiu
de

Indicadors d’avaluació
Documents
elaborats
pels
tutors/departaments de totes les àrees
amb els acords presos

• Inspector
• Equip directiu

Aplicació dels acords

• Equip directiu

Àmbit d’intervenció: CONVIVÈNCIA
Objectiu general: Propiciar un bon clima de cooperació i convivència entre tots els membres de la comunitat educativa.
Objectius específics

Actuacions

Fomentar la implicació i Disseny, juntament amb l’AMPA i la
participació de les famílies en comissió de convivència, d’estratègies
per incentivar la participació dels pares a
el centre
les dinàmiques de les classes i del centre

Responsables
• Equip directiu
• AMPA
• Comissió de convivència

Oferir a les famílies més xerrades •
informatives sobre temes del seu interès.
•
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Equip directiu
AMPA

Indicadors d’avaluació
Hi ha una participació mínima del 10%
de famílies en totes les activitats
proposades.

Àmbit d’intervenció: GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ
Objectiu general: Impulsar l’ús de les noves tecnologies en les comunicacions.
Objectius específics

Actuacions

Responsables

Consolidar el programa de Incentivació a les famílies a usar el Equip directiu
comunicació amb les famílies correu electrònic per a les comunicacions
a través del correu electrònic amb el centre
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Indicadors d’avaluació
Hi ha un 70% de les famílies que reben
les notificacions per correu electrònic.

2.3. ESTRATÈGIES PER ACONSEGUIR LA PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT
EDUCATIVA I LA SEVA IMPLICACIÓ EN EL PROJECTE
L’objectiu fonamental és crear a l’escola una cultura participativa, en la que tots els
integrants de la comunitat educativa assumeixin compromisos dins un projecte comú.
L’equip directiu ha d’actuar coordinadament, la qual cosa suposa participar en els
acords i tenir coneixement dels temes que afecten la marxa del centre, sense perjudici
de que la seva execució correspongui a cada càrrec en particular segons la seva
competència, i que en l’àmbit d’aquestes s’utilitzi una certa autonomia. Per a això,
l’equip reservarà una hora de reunió setmanal en el seu horari, per fer una previsió i
planificació del treball a realitzar.
Amb la finalitat que la participació i corresponsabilitat en la gestió del centre integri tots
els sectors de la comunitat educativa, mantendrem l’estructura organitzativa basada en
grups de treball o comissions, integrades per membres del diferents cicles, i per pares
quan sigui necessari. Això, juntament amb el treball dels equips docents i de la CCP,
ajuda a aconseguir un funcionament més operatiu dels òrgans col·legiats, establint
canals de comunicació per a que la informació arribi a tothom.
Consideram també molt necessària i important la figura del coordinador com a
dinamitzador i potenciador de la participació del seu cicle dins l’organització de
l’escola.
Un altre aspecte fonamental a tenir en compte és continuar treballant coordinadament
amb l’AMPA del centre, per tal que ajudin a aconseguir i vehicular una major implicació
i participació en el centre de les famílies, així com fer aportacions per a un millor
funcionament de l’escola. Per a això, pretenem que l’AMPA estigui en tot moment
coordinada amb el centre a través de l’equip directiu i, concretament, de la direcció.
3. SISTEMA D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE
L’avaluació ha de ser un procés de reflexió que permeti el canvi i la millora.
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Aquest projecte de direcció serà revisat anualment per l’equip directiu per analitzar el
grau de compliment dels objectius que ens proposam i establir-ne les modificacions que
s’estimin convenients, per adaptar-nos als continus canvis que implica una comunitat
viva com és l’escola.
Els objectius generals que es proposen en aquest projecte de direcció es concretaran a
les programacions generals anuals de cada curs. També anualment, en la memòria de
final de curs, es realitzarà una valoració del seu grau de compliment mitjançant els
indicadors que figuren a cada un dels objectius plantejats en el projecte.
En aquesta avaluació participaran els diferents sectors que integren la comunitat escolar
mitjançant qüestionaris elaborats a l’efecte.
Per últim, al final del període de quatre anys, l’administració educativa té prevista
l’avaluació final del projecte dins el procés d’avaluació de la funció directiva.
4. PROPOSTA D’EQUIP DIRECTIU
Directora: Mª Sagrario Narváez Calero.
Cap d’estudis: Antònia Cardell Bauzà.
Secretari: Jaume Oliver Fiol.
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