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  0. PRESENTACIÓ 

Som Maria Morey Matas, mestra diplomada en l’especialitat de Filologia Anglesa, propietària 

definitiva al centre des del curs 2013-14 i tenc l’especialitat d’Educació Musical. Som amant 

de la cultura com a part essencial de l’ésser humà: el teatre, la música (som membre de la Coral 

“Acadèmia 1830”), el cinema, la pintura,... però també ho som del silenci i la pau que tenim al 

nostre entorn dels quals puc gaudir fent  caminades, excursions o practicant el ioga. Cada any, 

i des de petita,  he cantat, ensenyat i acompanyat “La Sibil.la” declarada l’any 2010 “Patrimoni 

Cultural Immaterial” per la UNESCO.  He estat vinculada amb l’Escola de Música des de la 

seva  fundació, com a docent, com a alumna, com a sòcia i actualment com a gestora de forma 

totalment  altruista. Tenc dos fills  que han estat alumnes del centre i de l’IES Son Pacs  i als 

quals vaig voler donar la llibertat de no tenir-me com a mestra mentre ells anaven a l’escola de 

Primària del seu poble. En aquells anys (en concret tretze), sempre vaig pertànyer a l’associació 

de mares i pares de Puigpunyent, exercint el càrrec de secretària de la junta directiva per poder 

ajudar i col.laborar en la millora del què el centre necessitava.  Sense voler arribar mai a la 

saviesa del director que cesa, crec que com a persona nadiua i resident, puc aportar a la 

comunitat educativa la meva implicació, experiència, preparació, obertura al món (som 

trilingüe), el meu coneixement sobre les tradicions del poble, l’ambient socio-cultural o les 

relacions personals que envolten l’escola sempre amb el sentiment de protecció de tot allò que 

anam construint  junts.  
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1. FONAMENTACIÓ 

Aquest projecte està fet dins un marc temporal que no ha possibilitat el tenir en compte i estar 

íntegrament adaptat a un pla estratègic que s’està elaborant durant el curs escolar i que acabarà 

conclòs el mes de juny. S’ha fet tenint en compte els darrers DAFOs, les memòries i actes dels 

darrers cursos, les estadístiques d'avaluació, l’assemblea i enquestes de famílies i reunions i 

converses vàries. Per això està subjecte a les modificacions pertinents. 

El motiu que em mou a presentar aquest projecte de direcció és doble: seguir aportant a la 

comunitat educativa la meva dedicació, ara des d’un model de lideratge distribuït i compartit i 

d’altra banda seguir treballant pel model d’escola que desitjam: oberta, inclusiva, que té en 

compte l’entorn i que es desenvolupa en funció d’uns valors democràtics.   

 

2. CONTEXT DEL CENTRE 

 2.1. ANÀLISI DE L’ESPAI FÍSIC I DE L’ENTORN SOCIAL 

Com es pot observar a les imatges a Puigpunyent gaudim d’un entorn físic natural 

imponent, som part de  la Serra de Tramuntana i això ens caracteritza especialment perquè la 

gaudim  de manera global. Obtenint i oferint. Sortim periòdicament i els nostres aprenentatges 

ofereixen una millora tant per a ella com pel propi municipi (APS, neteja de torrent,  

col·laboracions amb associacions i entitats, cursa de muntanya...). 
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Les nostres instal·lacions són millorables però gràcies a la gran dedicació del claustre i de les 

famílies es pot dir que gaudeixen cada dia més d’una estètica acurada, un ambient de calma i 

benestar i les dotacions necessàries de material estructural. Cal incidir en què hi ha un espai 

que està per acabar i a la comunitat dels petits en tenen molta necessitat, que és el 

d’experimentació, que es tracta d’una caseta que esta feta amb fusta i com que està a l’exterior 

i la feim entre famílies i mestres està costant arribar a acabar-la per poder fer-la servir. També 

està en tràmit de l’Ajuntament i l’IBISEC la reforma de la coberta vegetal de tot el centre. 
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Com es veu hi ha una evolució 

importantíssima no només de quantitat de 

població a l'escola sinó també de les 

dedicacions de les famílies a serveis 

altament intel·lectuals. Necessitam estar a 

l'alçada cultural dels nostres usuaris per 

obtenir així la seva confiança. A més la 

nostra idea comunitària fa que poguem 

aprofitar aquesta riquesa cultural que 

ofereix. Tenim el llegat d’artistes  com en D. 

Zisman (escultor),  pintors com D. Arango, J, Ulbritch, R. Pomar,  l’artista R. Deckel (pintora 

i escultora), Angela v. Newman (pintora), músics com Miquel Àngel Aguiló (compositor i 

dinamitzador cultural),  Maia Planas (soprano i educadora) o Juanito Makande (cantant), 

escriptors com Nofre Martorell, Just Hernández o Pere Barceló (mestre i documentalista) i 

Tomeu Català, reconegut per la seva tasca en el Projecte Home.  

 

2.2. ANÀLISI I VALORACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU I DE L’ORGANITZACIÓ 

I FUNCIONAMENT  

El nostre PEC data del curs 18-19, es pot considerar  molt actual. Malgrat els darrers cursos 

l’escola ha tengut un gran augment de nombre d’alumnat i per tant de grups, per poder ser un 

centre inclusiu hauríem d’aconseguir un equilibri entre matrícula i identitat de la nostra escola. 

El nostre logotip i lema “Amb les mans”, que representen la idea de comunitat,  d’inclusió i 

d’aprendre fent, tocant i vivint, s’hauran de protegir i d’impulsar com a gran eix de la nostra 

tasca diària. Igualment tots els valors, objectius i principis acordats al PEC. Hem de treballar 

en els valors de la pau i la tolerància  sempre, en la coeducació impulsant formació i/o protocols 

compartits per tots els membres de la comunitat educativa i trobar les vies perquè la gestió del 

centre sigui encara més participativa i democràtica. La nostra comunitat educativa suposa en sí 

mateixa un gran repte i una gran oportunitat (infants, famílies, mestres i personal no docent) i 

tots en som part. El nostre funcionament per comunitats ens permet desenvolupar el nostre 

projecte metodològic d’una forma innovadora i més participativa i això suposa que hem 

d’aconseguir més cohesió i consolidar una línia de centre pel que fa als ambients, als projectes, 

a les tutories, als suports o especialistes, a les sortides, a l’avaluació en general entesa com un 

procés d’anàlisi, presa de decisions i d’informació que també ha de funcionar coordinat i l’auto-

avaluació o l’estudi de les dades internes o externes. La pràctica reflexiva o l’observació entre 
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iguals són eines que ens han d’ajudar; i per això hem d’aprofitar la nostra participació dins la 

xarxa PIP.  Com a centre que som en xarxa, hem de participar amb altres centres, comunitats 

exteriors o institucions del poble i de qualsevol part del món. Tenim la peculiaritat d’haver fet 

els documents que parlen del rol del docents i d’un protocol de les famílies per a participar en 

les activitats de l’escola.  

En contrastar les formacions que hem fet els darrers cursos amb les primeres que vàrem fer 

quan vàrem fer el canvi metodològic, observam que ens fa falta recuperar la il·lusió. Potser, 

aprofitar el pensar en una escola-institut per replantejar el propi funcionament des d’un punt de 

vista de construcció i no de crítica, serà una manera de fer-ho sense ferir-nos. De 19 mestres 

que erem el curs 14-15 (curs del canvi metodològic, que ens vàrem formar en projectes, 

pràctiques restauratives, avaluació, metodologies inclusives, de llengua i de matemàtiques 

reals) queden 6 mestres. Necessitam reprendre la idea inicial per a caminar per a la complicitat 

mútua.  

Per potenciar la cultura i la convivència a l’hora d'organitzar celebracions i festes, cal fer-ho 

amb un protocol que garanteixi objectius, activitats, avaluació i planificació a tots els nivells 

(infants, famílies i mestres). 

 

2.3. ANÀLISI I VALORACIÓ DE LES DADES I DELS RESULTATS DELS DARRERS 

ANYS 

Els resultats acadèmics dels nostres alumnes es poden considerar exitosos, amb una mitjana de 

notable quan surten de l’escola. Són infants molt estimulats que majoritàriament fan activitats 

externes que enriqueixen la seva cultura, fan classe de música, d’anglès, de robòtica, molt 

esportistes; trets característics de les classes altes de la societat. L’inspector ens fa un seguiment 

especial on contrasta les notes que nosaltres hem posat el darrer curs de primària, amb les que 

obté el nostre alumnat el primer curs quan ja són a l’IES. Fins enguany els resultats han estat 

satisfactoris. Els nostres alumnes fan una baixada d’un 10%, cosa que passa amb tots els 

alumnes que provenen de les altres escoles. Enguany tenim quatre alumnes que sorprenentment 

han empitjorat en l’àrea de matemàtiques però les famílies i els infants es mostren tranquils i 

capaços de millorar durant les properes avaluacions. Tenim establert un sistema de trasllat 

d’informació dels alumnes que contrarresten en una reunió presencial amb l’equip de suport de 

l’IES que es desplaça a l’escola. Queda pendent i plantejam com a objectiu planificar un retorn 

durant els primers mesos del curs perquè ens diguin els punts forts i febles, i així garantir una 

millora dels resultats acadèmics dels nostres alumnes en arribar a secundària. 
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3. PROJECTE ESTRATÈGIC 

3.1. ÀMBITS 

GESTIÓ I LIDERATGE 

1. Emprendre un lideratge compartit.  

Des del punt de vista que transparència significa que qualsevol esdeveniment ha de ser 

totalment públic dins el grup de mestres. Una altra situació és expressar les iniciatives que 

suposen un enriquiment per a membres concrets de l’escola, oferiment de formacions, 

publicacions, etc. Garantint un clima d’absoluta confiança amb i entre tots els professionals i 

un talant de complicitat mútua entre tots els mestres.  

Funcionar per unitats compartides de drive o el que ens ofereixi 

el programa de qualitat al drive amb totes les actes centralitzades, 

les dels claustres, les de les comissions i les de les comunitats. 

Proposar que les actes segueixin un ordre establert amb els acords 

i compromisos, i es facin al moment de la reunió.   

Distribuït, en el que respecta a que els diferents grups de mestres 

gaudeixin de responsabilitats relacionades amb la gestió del 

centre, de moment hi ha persones que s’han oferit per vetllar per 

a un millor tractament de gènere, d’altres per dinamitzar els 

projectes d’aula, altres a treballar per a una bona convivència i 

d’altres en la burocràcia. Aquest tipus de compromís s’haurà de 

perfilar clarament. 

Els membres nominals de  l’equip directiu tenen l’obligació de complir la normativa, a les 

instruccions de principi de curs, aquestes queden definides i l’equip no podrà eximir ni delegar 

aquestes responsabilitats, per això té un sou extra i un compromís de propulsar l’equip sencer. 

Com els docents amb els seus infants han de ser un model del que prediquen, participar del que 

l’escola proposa de manera present i activa. 

2.  Elaborar un projecte a partir del qual poder valorar la viabilitat d’implantar el primer 

cicle d’Educació Secundària al nostre centre. 

3.  Ampliar la projecció comunitària: treballar totes les comissions de forma mixta, ja 

que obre lloc a llaços de responsabilitat mútua entre els diferents docents, famílies i 

infants. 

4. Valorar l’entrada dins el programa de qualitat per garantir l’organització,  l’avaluació 

de centre i aprofitar el PIP per treballar de manera efectiva l’avaluació entre iguals. 

PEDAGÒGIC I D’INCLUSIÓ 
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 5. Documents 

Pla de convivència, s’ha de fer de nou i ben fet.  Per la seva importància s’ha de basar en els 

principis de responsabilitat, corresponsabilitat i empatia i ha de servir de  marc per les 

relacions de tots el membres de la comunitat (famílies, infants, mestres i personal no docent). 

Del PAD s’hauria d’especificar la metodologia concreta d’atenció de l’alumnat amb 

necessitats específiques. Enguany estam conversant amb l’equip de suport que afegirem un 

annex on s’ofereixin els protocols a seguir quan un/a alumne/a comença un projecte, els 

aspectes que s’han de tenir en compte segons les seves dificultats, diferenciant entre 

necessitats emocionals, cognitives, de coneixement i motores, i la combinació d’aquestes. 

Sempre garantint la inclusió física, emocional i curricular. 

PLC revisant-lo i adaptant-lo a la nostra realitat com eina pràctica, actual i de cohesió 

planificant el tractament de llengües des d'una visió totalment competencial. 

          6.    Propulsar la competència lingüística, especialment la llengua anglesa. 

            7.    Establir una línia d’avaluació del procés d’ensenyament- aprenentatge de consens 

 8.   Millorar els resultats acadèmics de l’alumnat  quan passa a l’IES. 

 9.  Potenciar les capacitats clau del que pretenem dels nostres infants (autonomia, 

pensament crític, competència, emprenedoria i creativitat, cooperació, auto-

coneixement, respecte).  

FORMACIÓ 

10. Actualitzar/reprendre la metodologia i els valors inicials del canvi metodològic. 

Projectes d’aula, ambients, pràctiques restauratives, “amb el cor i amb les mans”. 

CONVIVÈNCIA 

         11.   Elaborar un projecte comú amb els serveis  externs de l’escola:  matinera, menjador 

i activitats extraescolars. 

          12.  Afavorir un bon clima entre el professorat. Resiliència. 

 

3.2. OBJECTIUS, LÍNIES D’ACTUACIÓ, AVALUACIÓ 

Objectiu : 1 Emprendre un lideratge compartit 

Línies d’actuació Indicadors 

-  Establir els compromisos dels 

diferents responsables: equip 

directiu, coordinadors de 

- Grau de cura, propulsió, pertinença, 

entusiasme 

- Grau de satisfacció i participació de les 
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comissions. 

- Redefinir les comissions: 

econòmica, espais exteriors i medi 

ambient, avaluació i convivència, 

projectes, igualtat de gènere i 

coeducació, estètica. Comunicació, 

metodològica i d’acompanyament. 

famílies i del professorat 

- Eficàcia de les comissions 

 

Seguiment i avaluació 

- Anàlisi de l’estil de comunicació de la feina feta dels docents, d’aula, d’escola i a 

nivell comunitari; entrevistes per al sentiment de pertinença, grau de participació, 

presència, aportacions i voluntat de millora. 

- Fer una anàlisi formativa a mig curs per a que tingui un caràcter constructiu, com 

estam i què necessitam per estar millor 

Agents implicats Temporalització 

- Tots els membres de la 

comunitat 

- Inicis dins el curs 2020-21 

 

Objectiu: 2 Elaborar un projecte a partir del qual poder valorar la viabilitat 

d’implantar el primer cicle d’Educació Secundària 

Línies d’actuació Indicadors 

- Reunions de claustre i consell 

escolar. 

- Assemblees famílies. 

- Assemblees alumnat. 

- Coordinació IES. 

- Reunions Conselleria, 

Ajuntament, UIB... 

- Dotació professorat de secundària. 

- Contacte i visita  CEIPESO de 

- Nombre de famílies interessades a curt i 

llarg termini. 

- Nombre de membres del claustre implicats 

en el projecte. 

- Implicació de l’equip directiu. 

- Participació de l’APIMA. 

- Col.laboració i coordinació de les 

administracions. 
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Palma (2). 

- Viabilitat de l’espai. 

Seguiment i avaluació 

- Anàlisi de dades quantitatives i qualitatives. 

- En implantar-se fer una avaluació inicial/formativa/final amb tots els agents 

implicats del projecte. 

Agents implicats Temporalització 

- Alumnat 

- Equip docent 

- Famílies 

- IES adscrits 

- Administracions 

1r curs: Projecte 

2n curs: Possible implantació 1r ESO 

3r curs: Possible implantació de 2n ESO 

 

Objectiu 3:  Ampliar la projecció comunitària 

Línies d’actuació Indicadors 

- Comissions mixtes, totes. 

- Assemblees trimestrals de 

comunitat i generals. 

- Associació mixta per gestionar els 

recursos aportats per les famílies. 

- Donar utilitat al document de 

famílies expertes. 

- Entrevistes a les famílies. 

- Assistència i col.laboració. 

- Nombre d’experts participants. 

- Enquestes. 

Seguiment i avaluació 

- PGA i Memòria 

Agents implicats Temporalització 

- Famílies i APIMA 

- Claustre i equip directiu 

- 1r any comissions, assemblees i experts 

- 2n any associació 
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Objectiu : 4 Valorar l’entrada dins el programa de qualitat 

Línies d’actuació Indicadors 

- Fer la formació de projectes 

d’implantació de sistemes de 

gestió i de qualitat. 

- Exposar al claustre en què 

consisteix i decidir l’adhesió. 

- Aprofitar tot el que ens pugui oferir la 

formació. 

- Si ens adherim valoració de l’ús. 

 

Seguiment i avaluació 

- Anar seguint les pautes que ens ofereixin 

Agents implicats Temporalització 

- Claustre - 1r curs, presa de contacte 

- 2n curs, implementació en funció de les 

motivacions 

 

Objectiu : 5 Revisar i actualitzar documents de centre 

Línies d’actuació Indicadors 

- Revisar el PLC. 

- Revisar i completar PAD. 

- Elaborar el pla de convivència. 

- Memòria de final de curs. 

- Revisions amb reunions d’equip directiu. 

 

Seguiment i avaluació 

- PGA i memòria 

Agents implicats Temporalització 

- Tota la Comunitat - 1r curs pla de convivència 

- 2n curs PAD 

- 3r curs PLC 
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Objectiu: 6 Propulsar la competència lingüística, especialment la llengua 

anglesa 

Línies d’actuació Indicadors 

- Oferir un ambient en llengua 

anglesa que pugui acollir alumnat 

de 1r a 6è dins la franja horària 

corresponent. 

- Perfilar una plaça de mestre/a.  

- Revisar i actualitzar el fons de 

llibres. 

- Impulsar la coordinació 

d’especialistes dotant-los d’espai i 

horari. 

- Participar en el programa 

ETwinning. 

- Contactar amb les famílies 

nadiues de llengua anglesa per 

iniciar un camí de col.laboració 

com a experts. 

- Enquestes famílies. 

- Entrevistes. 

- Implicació del professorat especialista. 

- Utilització de la llengua anglesa a nivell oral i 

escrit dins l’ambient o dins els projectes 

d’aula. 

- Motivació de l’alumnat. 

Seguiment i avaluació 

- Avaluació formativa com a la resta d’ambients 

- Memòria de final de curs 

Agents implicats Temporalització 

- Mestres especialistes 

- Equip directiu 

- la participació en el programa dependrà de 

si s’admet al centre 

- 1r i 2n any coordinació i ambient 

- 3r any llibres  i nadiues 

- 4t avaluació 
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Objectiu : 7 Establir una línea consensuada d’avaluació del procés 

d’ensenyament-aprenentatge dins el marc competencial 

d’aprendre a aprendre 

Línies d’actuació Indicadors 

- Coordinar els instruments i 

criteris d’avaluació de cada 

comunitat per competències 

bàsiques. 

-  Establir protocol de 

retroalimentació.  

- Elaborar criteris de correcció.   

- Dissenyar accions coordinades  

que promoguin 

l’autoavaluació/coavaluació de 

l’alumnat. 

- Resultats dels projectes.  

- Traspàs dels resultats als informes de les 

famílies. 

- Resultats acadèmics. 

- Implicació de l’alumnat en el procés. 

 

 

Seguiment i avaluació 

-Aplicació dels criteris de forma coherent i contínua 

-Revisió de les eines i els criteris en el procés de millora  

Agents implicats Temporalització 

- Equip docent 

- CCP 

- Una línea d’actuació cada curs 

 

objectiu : 8 Millorar els resultats acadèmics dels alumnes  quan passen a 

l’IES 

Línies d’actuació Indicadors 

- Fer reunions periòdiques de 

trasllat d’alumnes. 

- Fer reunions de retorn després 

- Actes de les reunions amb propòsits de 

millora. 

- Aplicació dins les aules. 
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de la primera avaluació. 

- Proposar un FIC. 

- Implicació en la formació FIC. 

Seguiment i avaluació 

- Memòria de final de curs 

Agents implicats Temporalització 

- Equip docent de grans  

- Equip directiu 

- Professorat de l’IES 

-1r curs proposta de planificació de 

reunions 

- 2n curs FIC 

 

Objectiu : 9 Potenciar les capacitats clau del que pretenem dels nostres 

alumnes 

Línies d’actuació Indicadors 

- Compartir les diferents visions. 

- Acordar estratègies acordades 

amb els infants. 

- Organitzar pràctiques 

reflexives. 

- Informació professorat nou. 

- Formació amb famílies. 

- Documentació dels diferents 

moments 

- Guanys en relació amb el punt de 

partida i les expectatives 

 

 

Seguiment i avaluació 

- Anàlisi dels documents 

- Valoració global dels resultats 

Agents implicats Temporalització 

- Tota la comunitat - Durant el 1r curs 
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objectiu : 10 Actualitzar/reprendre la metodologia i els valors inicials del canvi 

metodològic 

Línies d’actuació Indicadors 

- Continuar en la formació de 

centre. 

- Seguir el patró de la primera 

formació després del canvi. 

- Aplicació dels aprenentatges dins les aules i en 

les reunions. 

 

Seguiment i avaluació 

Valoració i avaluació de la formació, enquesta satisfacció del professorat. 

Agents implicats Temporalització 

- Comunitat - Primer curs 

 

Objectiu: 11  Elaborar un projecte comú amb els serveis  externs de 

l’escola:  matinera, menjador i activitats extraescolars 

Línies d’actuació Indicadors 

- DAFO. 

- Crear una comissió de serveis 

externs. 

- Elaborar un protocol partint del 

PEC. 

- Nomenar un/a coordinador/a. 

- Difusió entre la comunitat 

educativa. 

- Resultats DAFO. 

- Actuacions del diferents monitors/es 

coordinades i seguint la línia de centre. 

- Enquesta famílies. 

- Enquesta monitors/es. 

Seguiment i avaluació 

- PGA i memòria 

Agents implicats Temporalització 
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- APIMA 

- Menjador Escolar 

- Ajuntament 

- Claustre i CCP 

- 1r curs Anàlisi de les necessitats i 

prioritats 

- 2n curs elaboració 

- 3r curs avaluació 

 

Objectiu : 12 Afavorir un bon clima entre el professorat. Resiliència 

Línies d’actuació Indicadors 

-Equip directiu flexible i adaptat a 

cada situació. 

-Aconseguir bona relació i 

comunicació. 

-Fomentar experiències i 

dinàmiques. 

-Afavorir el treball en equip.  

- Enquesta satisfacció. 

- Observació del dia a dia.. 

- Entrevistes a mestres i/o comunitats 

Seguiment i avaluació 

- A la PGA programar  

- A la Memòria valorar 

Agents implicats Temporalització 

- Equip directiu 

- Claustre 

- Al llarg dels quatre cursos 

 

3.3. RECURSOS  

HUMANS  

Per tal d’aprofitar al màxim els recursos humans, tots els/les mestres del claustre, tutors i 

especialistes participen de l’observació, l’acompanyament als ambients i les propostes de tallers 

i l’avaluació del procés d’aprenentatge dels infants. Tenim un claustre majoritàriament 

definitiu,  jove, que estima l’escola, format i amb ganes de millorar cada dia. 

A més, comptam amb els professionals externs: el servei d’orientació educativa i 

psicopedagògica amb la finalitat de la identificació i la valoració de les necessitats específiques 

de suport educatiu dels infants, així com donar suport i orientació als centres i als alumnes i les 
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seves famílies. Assessors i formadors, de la UIB, del CEP i també externs. I també amb els 

diferents professionals dels Serveis Socials: treballador social, educadora i dinamitzadora 

juvenil. 

També el personal no docent: conserge, administratiu, personal de neteja i personal del servei 

de menjador, personal de les diferents brigades de l’Ajuntament (manteniment, residus, 

cultura…) 

Un altre recurs humà amb què comptam són les famílies. L’escola està oberta a la participació 

de les famílies i a l’acompanyament d’aquestes en diferents situacions: l’APIMA (com a eix 

central de la participació de les famílies); les comissions (menjador, extraescolars, espais 

exteriors i construcció, formació, festes, comunicació…); la participació en activitats concretes 

de l’aula, on les persones actuen com a persones expertes d’un tema (per exemple amb sessions 

de Mindfulness); l’acompanyament o la visita (en períodes d’adaptació, per conèixer projectes 

o escoltar exposicions…); les assemblees; les tutories amb el/la mestre/a referent; les Jornades 

per celebracions, treball a l’escola... Però el col.lectiu humà més important és l’alumnat. Un 

alumnat que hagi treballat l’autonomia, el pensament crític; que sigui competent, emprenedor 

i reflexiu. Cooperant i respectuós. Obert i flexible als canvis. I amb un alt grau 

d’autoconeixement, conscient de les seves capacitats, habilitats i coneixements, i també de les 

seves limitacions i que actui en conseqüència d’aquestes. Finalment, recordar que també els 

veïnats i veïnades, les associacions i entitats del nostre municipi formen part i aporten a la 

nostra comunitat educativa. 

MATERIALS  

El primer recurs material són les instal.lacions de l’escola. Els ambients o espais, a més de 

diferents infraestructures comunes: gimnàs, menjador, patis… que es van revisant i adaptant a 

la tasca educativa. Simultàniament a la revisió del espais, sotmetem a revisió constant els 

materials didàctics, base de la nostra oferta educativa. Cada espai ha d’oferir material específic 

per tal de treballar els continguts curriculars i d’atendre les necessitats bàsiques de l’alumnat 

afavorint que l’aprenentatge es doni respectant els principis d’atenció als ritmes individuals, 

autonomia, descoberta de la necessitat i autocepció i joc. Els materials estan organitzats i 

adequats a les diferents etapes educatives i seran afavoridors de diferents processos: 

manipulació, simbolisme, construcció, transvasament, càlcul, experimentació geomètrica, 

processos de lectoescriptura, equilibri, experimentació cinestèsia, atenció, coordinació òculo-

manual, investigació, operacions matemàtiques abstractes, creativitat… 

ECONÒMICS Els recursos econòmics van encaminats a l’adquisició de material específic. A 

la partida econòmica es preveu que la despesa inicial familiar sigui la més ajustada possible 
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afavorint que no hauran de comprar materials editats (quadernets/llibres de text) ni tendran cap 

altra despesa al llarg de l’any (sortides/tallers).  Ens plantejam que l’organització econòmica 

estigui dividida en dues comissions, el que estableix la llei, que forma part del Consell Escolar 

i una que gestioni les aportacions familiars, que també sigui mixta. 

ENTRADES 

ORIGEN QUANTITAT 

Conselleria d’Educació 9024,36€ 

Quotes famílies 150€/infant 

Subvenció Ajuntament 2.500€ 

PIP 1000€ 

Altres: APIMA 600€ 

 

4. ESTRATÈGIES PER ACONSEGUIR LA PARTICIPACIÓ DE LA 

COMUNITAT EDUCATIVA 

El model de lideratge que volem implantar, compartit, distribuït i transparent, és la gran 

estratègia que pretén un sentiment de pertinença i la conseqüent implicació de tota la comunitat 

educativa. Per aconseguir aquesta fita s’ha de potenciar i treballar a distints nivells de 

participació: 

FAMÍLIES 

- Fomentar la comunicació directa de l’equip directiu amb les famílies de cada grup. 

Trobar maneres de mantenir una relació directe i fluïda, com per exemple amb pares o 

mares delegats de classe, que van rotant per trimestres i així totes les famílies participen 

d’aquest canal. També s’han d’establir trobades, com les assemblees, on es valorin les 

diferents experiències, opinions, valoracions, inquietuds…  

- Donar suport a l’APIMA establint reunions periòdiques amb l’equip directiu, ja que 

l’Associació és l’encarregada de l’organització i gestió de les activitats extraescolars, i 

de la coordinació de les diferents comissions que organitzen activitats per a la 

comunitat, com la jornada de millora d’instal.lacions o del cicle de conferències per a 

mestres i famílies. 

- Fomentar la participació de les famílies, introduint-los en el dia a dia de l’escola (com 

a experts, fent l’acompanyament, fent tallers, excursions…) 

- Gestionar la implantació de l’app Classdojo entre tots els docents, com a eina clau de 

comunicació i de documentació del dia a dia dels infants. 
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- Organitzar una roda de tutories periòdiques, per tal que totes les famílies tenguin una 

comunicació bidireccional amb el/la mestre/a referent. 

- Seguir fomentant l’ús d’enquestes per a conèixer i valorar les diferents opinions. 

- Seguir potenciant i fomentant les Jornades de millora de les instal.lacions i les festes o 

celebracions, per tal de crear cohesió i pertinença de famílies. 

- Fomentar la participació als diferents òrgans de la comunitat: APIMA, Consell Escolar, 

Comissions... 

ENTITATS I ASSOCIACIONS 

- Continuar amb la bona relació amb l’Ajuntament tant per la subvenció que aporta, com 

en l’organització de diferents activitats (duatló, concerts, festes, material…) i que 

l’escola ofereixi les seves instal.lacions per fer activitats fora de l’horari lectiu (classes 

esportives al gimnàs, escola de música…) 

- Potenciar el treball conjunt amb la Biblioteca municipal: visita a les instal.lacions, fer 

lectures col.lectives, préstec, clubs de lectura. 

- Coordinar amb l’escoleta municipal ses Alzinetes el període d’acollida dels infants de 

tres anys que han d’iniciar el curs següent a la nostra escola. A més també participen de 

les formacions a les famílies. 

- Potenciar les relacions amb el Casal de Joves i la dinamitzadora i educadora juvenil, per 

tal que els infants de 6è coneguin i participin de les seves activitats. 

- Seguir el treball amb l’Escola de Música Municipal, per tal de coordinar i millorar els 

espais i instruments i equips de so que compartim. 

 

5. SISTEMA D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE 

El sistema que propòs ha de ser  sistematitzat, ha de combinar converses personals, assemblees, 

reunions amb tots els membres de la comunitat. Sempre partint d’una anàlisi de com estam en 

els diferents àmbits i de manera puntualitzada, recordar quins objectius tenim plantejats i 

reflexionar amb l’estructura de: què volíem, què volem, com ho tenim, què necessitam i com 

ens organitzam per assolir-ho. Recursos humans, espacials, materials i temporals. 

Dins les estructures organitzatives que ens ofereix el programa de qualitat anar administrant 

aquestes avaluacions i memòries per tenir-les a la mà de manera quotidiana: Unitats 

d’organització, carpetes,... 

Objectiu 
proposat 

Proposam Com estam Què necessitam  Com ens 
organitzam 
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La temporalització de l’avaluació ha d’estar anticipada a la PGA i és molt important fer la 

inicial i sobretot la formativa, ja que es fa a mig curs i replanteja objectius i organitzacions 

per assolir-los amb el temps que resta del curs. La final sol tenir un caràcter més descriptiu i 

amb propòsits de millora a termini d’un curs.  

 

6. PROPOSTA D’EQUIP DIRECTIU 

 Vaig ser Cap d’Estudis al llarg de dotze cursos escolars i Directora durant sis. La meva 

formació ha estat extensa sobre lideratge/gestió educativa i sobre metodologies innovadores o 

competències bàsiques. Com a membre del claustre de professorat que va impulsar el canvi 

metodològic, la meva proposta és aconseguir un equip amb  cabuda per amdós perfils: 

professorat nouvingut i professorat propulsor del canvi.  Per experiència sé que no tots els 

docents poden ser membres d’equips directius però també pel mateix motiu em consider amb 

les qualitats personals i professionals per treballar en un equip directiu de consens (tal com he 

expressat des de l’inici del procés de selecció de director/a), partint del Projecte Educatiu, del 

pla estratègic elaborat el present curs i sempre amb l’acompanyament dels diferents membres 

de la comunitat educativa. 


