“- Em podria dir quin és el camí que he de prendre? - Va demanar Alícia.
- Això depèn d’on vols anar - va respondre el gat.
- És que no sé on vull anar.
- Llavors, tant se val quin camí prenguis.”
(Carroll, L. Alícia al País de les Meravelles)
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Aquest projecte de direcció pels cursos 2019-2023 té com a referent el projecte de
l’antiga directora del centre, Montserrat Estapé, però, com a nou projecte, tindrà present
les innovacions pedagògiques del moment que ens ajudaran a introduir noves
estratègies metodològiques que, ben segur, incidiran en l’educació més integral i
completa del nostre alumnat. De la mateixa manera vetllaré per mantenint un bon clima
de convivència en el claustre i per afavorir una bona relació entre tots els membres de la
comunitat educativa.
Ara ja porto una mica més d’un any treballant en el centre i conec millor les famílies, els
alumnes i el claustre. Per això veig factible proposar uns nous objectius que ens
permetin fer algunes modificacions tant a nivell organitzatiu, com de gestió i sobre tot
pedagògic.
Després d’aquest temps involucrada en la tasca educativa del centre, valorant la meva
trajectòria de més de 30 anys com a mestre i, amb experiència exercint tasques com a
cap d’estudis i com a directora en altres centres, en sento amb ganes i il.lusió per
afrontar aquest nou repte.
Sovint un nou projecte comporta canvis imprescindibles per avançar cap als objectius
proposats però aquests s’han de fer poc a poc, respectant els diferents moments i ritmes
de cada un dels membres del claustre. La fita és anar sumant i no perdre a ningú pel
camí. Compto amb persones professionalment molt competents, motivades i que estan
disposades a implantar noves formes d’ensenyament-aprenentatge. Sé segur que juntes
serem capaces d’engrescar i acompanyar en tot moment a aquells companys que ho
necessitin.
.
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Aquest projecte de Direcció s’ha realitzat d’acord a la RESOLUCIÓ EDU/160//2019, de
28 de gener, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora
dels centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.
Atenent a aquesta resolució com a punt d’inici, es segueixen les indicacions de les
següents lleis i decrets:
El meu projecte parteix de l’anàlisi de la realitat del centre i estableix els objectiu als que
vull arribar. El camí que seguiré per arribar-hi s’emmarca dins de la legislació vigent:


Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Quant a la participació, autonomia i govern dels centres:


Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’
educació primària.



Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

Pel que fa a principis generals i projecte educatiu:


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

En referència a les funcions i atribucions del director:


El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius dependents del
Departament d’Ensenyament.

De l’autonomia dels centres educatius:


Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. Pla per la reducció del fracàs escolar a Catalunya
2012-2018.



Estratègia Europa 2020 (2009): ET 2020 (2010) i Rethinking Education (2012)



DECRET D’ESCOLA INCLUSIVA. Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a
l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu



ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents
i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària.

 Resolució de 22 de juny de 2017, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la

gestió dels centres per al curs 2017-2018.
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3.1. Missió
Som una escola pública d’Educació Infantil i Primària.
Tenim per missió educar i formar al nostre alumnat, de manera que esdevinguin
ciutadans i ciutadanes responsables, solidaris, respectuosos amb els altres i amb
l’entorn, i competents en les habilitats socials i personals que els ajudin a integrar-se
en un procés de formació al llarg de tota la vida. Educar en valors és el principi
educatiu del centre i es fonamenta en aquests eixos: la integració, el pluralisme, la
coeducació, l’educació per la pau i la tolerància; promovent la igualtat d’oportunitats
mitjançant una adequada atenció a la diversitat.

3.2. Visió
Volem una escola que potenciï un aprenentatge per a la vida on els alumnes siguin els
protagonistes.Una Comunitat Educativa compromesa que treballi cap a una millora
contínua del sistema d’ensenyament-aprenentatge del nostre alumnat i amb
metodologies actives. Un centre democràtic on aprenentatge i participació vagin lligats.
On hi hagi una línia de centre motivadora. Amb un Claustre que senti la necessitat de
créixer professionalment i personal partint del treball col·laboratiu. On l’educació
emocional ens apropi cap a una escola inclusiva. On l´atenció a la diversitat de
l´alumnat i la diversitat familiar esdevinguin un dret per a tots/es.
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3.3. Valors
Estimulem a l’alumnat a l’adquisició de valors i al desenvolupament d’actituds que
facilitin la convivència dins la nostra societat. Potenciem l’esperit democràtic
manifestat en la tolerància i la coresponsabilitat enfront de la intransigència.
El respecte per la dignitat de les persones. L’esforç personal, la solidaritat i l’actitud de
participació i cooperació front a la competitivitat. L’esperit crític i creatiu.
La comunicació i l’esperit de diàleg front a la confrontació. L’autonomia personal.
La defensa de la pau i la igualtat de drets de les persones i dels pobles.

4.1.1.- L’entorn
L’Escola Pare Poveda està situada al barri de Penitents, a Barcelona. És la part nord
del barri de Gràcia, i es caracteritza en gran part per la manca de serveis com
comerços, associacions, biblioteques, a diferència del que succeeix a Gràcia centre.
Això fa que la majoria de famílies estableixin uns llaços de relació entre elles i que
molts tinguin la nostra escola com a eix vertebrador d’amistats entre pares, mares i
alumnes.
El Departament d’Ensenyament té previst la construcció d’un nou institut prop de la
nostra escola. Això ajudaria a no dispersar tant l’alumnat a la secundària.
Fa uns set anys es va construir una nova biblioteca a la zona, Biblioteca Vallcarca i
els Penitents - M. Antonieta Cot, i dóna servei a les famílies del barri.
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4.1.2.- Les famílies
El nivell social de les famílies del barri és de treballadors, de classe mitjana i la
majoria castellanoparlant. També hi ha una minoria de població immigrada
procedent de països llatinoamericants, el Marroc, Europa de l’Est, la Xina el Pakistà
i l’Índia, encara que alguns dels seus fills ja són nascuts al nostre país.
Aquests últims anys i, com a conseqüència dels efectes que ha causat la crisi, hi ha
hagut un augment de famílies que han optat per l’escola pública. Malgrat aquesta
tendència, aquest fet no ha revertit directament en la matrícula del nostre centre
degut a què el nivell de població infantil que viu prop de la zona on està ubicada
l’escola és baix, a diferència del centre de la Vila de Gràcia.
Quan la situació d’algunes famílies ho requereix ens posem en contacte amb els
Serveis Socials (El Coll i Vall d'Hebrón) amb qui treballem estretament, i puntualment
amb d’altres serveis quan s’escau.
L'AFA (Associació de Famílies d'Alumnes) és una entitat plenament integrada en la
vida del centre i promou en coordinació amb l'escola la participació en diferents
activitats i projectes segons les necessitats. Col·labora en activitats com festes, el
programa de socialització de llibres de text, l'Olimpoveda, i gestiona els serveis a les
famílies (acollida, menjador, activitats extraescolars, casals d'estiu i colònies).

4.1.3.- L’escola
L’Escola Pare Poveda és un centre públic que depèn del Consorcid’Educació de
Barcelona. L’escola és de dues línies on s’imparteix el segon cicle d’Educació Infantil
i l’Educació Primària. Es va inaugurar fa més de 41 anys a la ciutat de Barcelona, al
barri de Penitents.
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Després de les obres de remodelació de l'any 2010, l'escola es va convertir en
accessible i adaptada a les dificultats de mobilitat d'alumnat, famílies i del personal
que hi treballa.
Actualment, hi ha uns 357 alumnes matriculats, de P3 a 6è de Primària.
El claustre està format per 27 mestres i aquests últims anys s’ha mantingut força
estable, a més gaudim d’una tècnica d’Educació Infantil, d’una administrativa i d’una
conserge.
Disposa a més de les aules ordinàries, d'espais com: biblioteca, gimnàs-sala d'actes,
menjador amb servei de cuina pròpia, aules de música, anglès, informàtica, religió,
sala de psicomotricitat i laboratori.

4.1.4.- L’alumnat
La majoria d’alumnat és nascut a Catalunya però també tenim alumnes d’altres
nacionalitats. Aquest fet, en el centre, ho valorem positivament degut a que aquesta
diversitat és font d’enriquiment .
La ràtio del centre es mou entre els 20 – 23 alumnes per aula. Si es produeixen
canvis de mobilitat durant el curs, aquestes places s’omplen amb matricula viva.
L'índex d'absentisme es situa en valors tendents a zero i el centre evita que es
produeixi l'abandonament escolar aconseguint que el seu alumnat completi l'etapa
educativa a l'escola.
La davallada de població infantil i el retorn de nombroses famílies immigrants als
seus països d’origen, ha tingut una repercussió directa en la matriculació d’infants al
barri. Això ha portat al tancament d’un grup de P-3 durant el curs 17-18 i que hem
pogut recuperar aquest curs 18-19.
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El Projecte Educatiu del Centre (PEC) actual presenta els següents objectius:
ÀMBITS

OBJECTIUS

Fomentar un ensenyament en el qual es desenvolupin la iniciativa, la recerca, la creativitat i l’expressió de les
pròpies idees.
Formar en el respecte a la pluralitat lingüística i cultural tot conscienciant l’alumnat de la necessitat i utilitat del
coneixement d’una llengua estrangera.
Pedag`ogic

L’escola vetllarà per l’assoliment de les competències bàsiques de l’alumne, entenent-les fonamentalment
com a eines per a integrar-se adequadament en un món complex i canviant, tenint en compte la diversitat de
l’alumnat.
Treballar en el marc de l’autoavaluació i retiment de comptes, per tal d’assolir els objectius d’excel·lència i
equitat.
Adequar els processos d’ensenyament al ritme d’aprenentatge individual i a

l’aplicació de pràctiques

educatives inclusives
Acompanyar als mestres en un procés d’actualització de les metodologies d’aprenentatge per tal de donar
resposta a les necessitats educatives de la societat actual
Organitzatiu

El lideratge pedagògic i funcional del centre l’assumeix l’equip directiu juntament amb la comissió de
coordinació pedagògica i el fa extensiu als diferents equips de treball, fomentant la participació de tota la
comunitat educativa
Aconseguir que tots els membres de la comunitat educativa participin en el control i la gestió del centre de
forma adequada a les seves competències.
Aconseguir unes relacions interpersonals cordials entre els mestres que facin possible la col·laboració en el
Personal

treball i la implicació de tots en el desenvolupament del PEC.
Potenciar i perfeccionar els procediments d’informació entre el professorat com a base per generar actituds
de confiança i col·laboració.
Aconseguir que tots els membres de la comunitat educativa participin en el control i la gestió del centre de
forma adequada a les seves competències.

RECURSOS

Relació
amb
l’entorn

Afavorir les relacions entre el centre i l’entorn sociocultural que l’envolta.
Fomentar i aconseguir la implicació de les famílies en el procés educatiu.
Coordinació de l’escola amb els diferents equips de treball del districte per tal d’afavorir el treball en xarxa i la
integració social i pedagògica dels/les alumnes: EAP, Serveis Socials, CRP,...
Planificar i distribuir els recursos d’acord amb les necessitats, i amb la participació dels implicats de tota la
comunitat educativa, sota l’òptica de la qualitat pedagògica.

Aquests serviran de punt de partida per a la posterior adequació,si s’escau, d’aquest
PEC al nou Projecte de Direcció que poposo, tenint en compte el marc normatiu i les
necessitats que presenti el centre en cada moment.
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Anàlisi dels resultats educatius-acadèmics:
a. Promoció de cicle:
Índex d’alumnes que superen les
àreees instrumentals en acabar
cadascun dels cicles

Curs

Curs

Curs

Curs

14-15

15-16

16-17

17-18

Cicle Inicial

98%

98%

100%

97,55%

Cicle Mitjà

100%

93,23%

98,2%

95,1%

Cicle Superior

98%

95,83%

99,5%

91,43%

b. Avaluació diagnòstica:
Índex d’alumnes que superen
proves d’Avaluació
Diagnòstica 3r

Curs 14-15

Curs 15-16

Curs 16-17

Curs 17-18

Català
Castellà
Matemàtiques

46,6%
66,67%
64,29%

64,29%
64,29%
57,14%

94,02%
84,21%
70,27%

72,22%
86,49%
67,57%

(% Total amb la competència assolida)

He analitzat els resultats de les proves diagnòstiques que s’han fet a tercer durant
aquest quatre últims cursos. Es pot veure una gran pujada aquest últim any en l’apartat
de llengües tot i que hi ha hagut una forta davallada en matemàtiques. Haurem d’estar
atents en el progrés dins l’àmbit matemàtic d’aquest grup d’alumnes, mirar quines han
estat les causes, i buscar solucions per tal de poder obtenir uns resultats més
satisfactoris en aquest àmbit en les proves de CCBB. De tota manera, la tendència dels
últims anys era obtenir una millora en els resultats respecte el dels curs anterior.
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c. Competències bàsiques

Índex d’alumnes que superen
proves de CCBB 6è

Curs 14-15

Curs 15-16

Curs 16-17

Curs 17-18

Català

88,89%

82,61%

95,65%

Castellà

88,89%

86,96%

91,49%

Anglès

80%

73,91%

80,85%

Matemàtiques

82,22%

86,96%

89,13%

*Veure Annex
*Veure Annex
*Veure Annex
*Veure Annex

(% Total amb la competència assolida)

El primer que cal esmentar és que la tendència sostinguda a la millora en els darrers
cursos respecte els resultats en les competències bàsiques, enguany s’ha trencat. No
s’han obtingut uns resultats tan bons com els darrers cursos. La davallada ha estat
general, però això ja es preveia. Les característiques dels dos grups-classe de 6è
d’aquest any i la seva actitud en front a l’aprenentatge ja ens feia pensar que els
resultats no serien com els que caldria esperar.
En les cinc competències els resultats de mitjana del nostre centre estan ubicats en la
franja mitjana-baixa, per sota de la mitjana de Catalunya. L’única competència en la que
ens hem quedat ubicats just al mig és en la de l’àmbit matemàtic.
Continuarem treballant per aconseguir de nou resultats al nivell dels obtinguts en cursos
anterior o millors, procurant que els resultats actuals del curs 17-18 es converteixin en
una situació puntual.

En l’annex es pot consultar la relació de tots els documents que té elaborats l’escola, la
seva data d’aprovació i de quins cal fer l’actualització.El Projecte de convivència, el Pla
d’acollida i el PAD seran els documents que tindran prioritat durant el primer any del meu
PdD.

11

Per tal de conèixer l’opinió del claustre sobre la situació del centre, el curs passat
(2017-2018) es va realitzar un qüestionari de planificació estratègica (DAFO).









A NIVELL EXTERN

DEBILITATS O
PUNTS FEBLES

AMENACES O
PUNTS dels quals cal DEFENSAR-NOS

Cal més diàleg de temes pedagògics
Por als canvis, manca d’innovació i
actualització.
Manca de promoció i difusió exterior
Manca de recursos informàtics i de treball
en les TIC
Línia d’escola poc clara.
Millorar la relació amb famílies i AFA
Manca de cohesió de l’equip de mestres
Es dona poca importància als grups
reduïts per treballar en certes àrees
No potenciar el sentiment d’escola en els
alumnes
Voler assolir molts objectius sense
consolidar el que es fa










FORTALESES O
PUNTS FORTS











OPORTUNITATS O
PUNTS que ens cal APROFITAR












Relació amb l’entorn, universitats, museus, serveis
externs, etc
Escola ben comunicada
Exteriorització, difusió i publicitat del nostre projecte
(xarxes socials i llars)
Famílies col·laboradores. AFA col·laboradora.
Futur institut-escola
Alumnat
Famílies contentes amb la nostra feina
Increment de la participació de les famílies en
activitats amb nens dins l’escola.
Aprofitament dels assessoraments
Plantejament d’escola trilingüe. Potenciació de
l’anglès.

POSITIU



Situació geogràfica, entorn, edifici...
Diversitat d’alumnes, es treballa bé
Bona relació professorat-alumne
Famílies, alumnat i AFA (que gestionen
moltes activitats)
Equip directiu amb ganes d’innovar, i
favorable a la participació
Projectes de matemàtiques i medi
Web on fer visibles les activitats més
destacades
Possibilitats de potenciar l’anglès com a
reclam.
Treball de cicles com a base d’un
projecte comú

Baixa matrícula per falta de població infantil.
Rumors, corrillos, etc d’algunes famílies fora de
l’escola
Escoles properes amb projectes més innovadors i
amb forta difusió
La ubicació de l’escola
Poca projecció a l’exterior del que es fa a l’escola
Cada vegada hi ha més mestres majors de 55
anys. No es pot fer comissions...
Cal actualitzar-se. No es pot escapar el tren
Cada vegada tenim més famílies amb nivell
socio-cultural baix. Això no ajuda a mantenir un
projecte atractiu.

NEGATIU






A NIVELL INTERN
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L’objectiu d’aquest projecte és buscar noves maneres de treballar, gestionant nous
recursos i metodologies més competencials d’acord amb el que la societat actual ens
demana, per tal de garantir que el nostre alumnat sigui competent i assoleixi uns bons
resultats educatius. Per tant, l’objectiu final d’aquest projecte és l’èxit de l’alumne/a.
Aquest projecte perquè funcioni ha de comptar amb el recolzament i la confiança de tota
la comunitat educativa. Poder portar a terme el projecte depèn, en part, de la implicació i
participació de tots i cadascun dels membres de l’escola Pare Poveda, especialment
dels mestres que tenen el paper més important en la tasca diària a l’aula.
Per a l’elaboració del projecte he tingut present:
 Els objectius del Departament d’Ensenyament
 L’actual PEC de l’escola
 La diagnosi DAFO feta en claustre durant el curs 17-18
 L’informe de la Inspecció d’Educació en relació amb la valoració de l’assoliment dels
objectius establerts en el centre educatiu i de la millora dels seus resultats, a partir
de l’anàlisi del sistema d’indicadors del curs 17/18.
 Els objectius educatius plantejats per la Unió Europea. (Educació i Formació 2020)
 Les directrius de la Llei d’Educació de Catalunya i en el marc l’Ofensiva de país a
favor de l’èxit escolar.
Després de fer l’anàlisi de context, el dels resultats acadèmics externs i propis i tenint en
compte la visió dels diferents sectors de tota la comunitat educativa, destaco aquests
principis sobre els que em baso per definir els objectius del projecte que seguiré els
propers 4 anys.
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• La millora de resultats acadèmics centrada en la construcció d’una línia metodològica
d’escola més competencial.
• Veure l’avaluació com un procés actiu, formatiu i recíproc entre l’alumnat i els docents.
• Revisar les estructures organitzatives per tal de fomentar un lideratge distribuït.
• Prioritzar la millora de la competència lingüística de tot l’alumnat, posant especial
atenció a la llengua anglesa.
• Fer una bona detecció de l’alumnat amb dificultats d’adquisició d’aprenentatges claus i
amb NESE, establint les adaptacions i els suports necessaris.
• Aprofitar la diversitat, en quant a la procedència de l’alumnat, com a una oportunitat per
a treballar la dimensió multicultural i plurilingüe amb el nostre alumnat i amb les seves
famílies.
• Establir vincles entre els membres de la comunitat educativa, fomentant la participació
de les famílies a la vida escolar.
• Incrementar l’ús de recursos TAC, integrant-los a les diferents àrees i dotant el centre
amb equipaments tecnològics necessaris.

14

ÀMBIT PEDAGÒGIC
OBJECTIU 1: MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS
ESTRATÈGIA 1.1: Revisió de la línia pedagògica de centre per a la millora del nivell competencial de l’alumnat
TEMPORITZACIÓ PER
CURSOS
ACTUACIONS
OBJECTIU OPERATIU
19-20

1.1.1. Definir els criteris
metodològics i organitzatius del
procés
d ’ensenyament-aprenentatge
1.1.2. Impulsar i consolidar
dinàmiques de treball per cicles i
inter-cicles en l’àmbit pedagògic
per crear una línia d’escola.
1.1.3. Treballar per millorar la
competència lingüística de tot
l’alumnat, posant especial atenció
a la llengua anglesa.
1.1.4.
Treballar
amb
un
enfocament més competencial
l’àmbit matemàtic

20-21

21-22

22-23

RESPONSABLES

Revisar la metodologia que s’està utilitzant a cada cicle

X

Realització de claustres pedagògics per acordar la línia
metodològica del centre
Unificar els criteris d’avaluació d’acord amb l’ordre d’avaluació
Utilitzar una metodologia de treball cooperatiu com a eina
d’aprenentatge, unificant criteris per cicles i nivell.
Treballar les diferents àrees en coherència amb la línia
establerta i amb un format comú per a tota l’escola.

X

X

Coordinador de cada
cicle
Cap d’estudis

X
X

X
X

Cap d’estudis
Coordinadors de cicle

X

X

Cap d’estudis

X

Coordinador de l’Equip
de treball de llengües

Treballar de forma globalitzada les llengües en els àmbits:
oral, escrit i de comprensió lectora. (Aprofitar la formació
AVANCEM)
Augmentar les activitats d’expressió oral en anglès per tal de
millorar la competècia comunicativa dels alumnes.
Disseny d’ activitats més experimentals i amb metodologies
més significatives d’aprendre matemàtiques.( Aprofitar el
recull de les proposades pel David Barba a “Gràcia, barri
matemàtic”)
Dinamitzar equips de treball, amb mestres de de diferents
cicles, per a desenvolupar metodologies més competencials,
d’acord amb les necessitats de l’alumnat, i tenir així una visió
compartida.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Coordinador de l’Equip
de treball de
matemàtiques

X

X

X

X

Cap d’estudis

Especialista d’anglès
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1.1.5. Treballar l’àrea de medi per
mitjà de mètodes vivencials i
d’experimentació.
1.1.6. Incrementar l’ús de les TAC
en les activitats d’aprenentatge
dels diferents àmbits

Fer de l’àrea de medi un espai per a la indagació,
l’experimentació i la recerca de fets de la vida quotidiana
Treballar les ciències a l’aula de forma més manipulativa i
experimental
Utilitzar el correu electrònic amb els alumnes
Fomentar activitats d’aprenentatge amb les tablets, portàtils i
PDI

INDICADORS
d’ AVALUACIÓ

Iniciar treball d’ús de les TAC (nocions de robòtica i schratch,
beebots) en la franja horària dels tallers

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cap d’estudis
Mestres de l’àrea de medi
Coordinador de la
Comisssió TAC
Coordinador de la
Comisssió TAC

X

Coordinador de la
Comisssió TAC

1.1.1

-

Número de claustres pedagògics fets en relació als programats > 80%
Número d’acords d’avaluació portats a la pràctica en relació als acordats > 80%

1.1.2

-

Número d’activitats programades amb metodologia de treball cooperatiu > 2 per timestre (a partir del 2n any d’implamentació)
Nº d’activitats de cada àrea instrumental en què s’ha aplicat una metodologia més competencial >25% (1r any) i >50% (a partir del 2n)

1.1.3

- Millora dels resultats en la competència lingüística en les tres llengües. Incrementar un 5% els resultats de les proves de CCBB.
- Nº d’activitat d’expressió oral en anglès seran el 25% del total d’activitats. Increment del 5% cada un dels 3 anys següents.

1.1.4

- Nº d’activitats experimentals i manipulatives de l’àrea matemàtica que s’han portat a la pràctica en cada trimestre >1(1r any) i >3 després

1.1.5

- Índex de mestres que usen metodologies competencial respecte del total del claustre > 65%
- Número de mestres implicats en els equips de treball > 65%
- Número d’activitats manipulatives realitzades respecte del total d’activitats reflectides a les programacions d’aula > 30%
- Número d’activitats d’experimentació realitzades en cada trimestre = ó > que 1 per trimestre.

1.1.6

- Índex d’alumnes que usen les TAC per fer aprenentatge. (Progressió en els 4 anys: 35% - 50% - 75% - 100%)
- Número de les entrades en el correu electrònic per part de l’alumnat a partir de 3r de primària.(increment del 5% respecte l’any anterior)
RECURSOS
HUMANS




X

El claustre
Equip directiu






MATERIALS
Documents normatius de referència
Materials aportats per l’equip directiu i pels docents
Recull d’activitats proporcionades per la formació “Gràcia barri
matemàtic” i “AVANCEM”
Material aportat en la formació en centre sobre el treball experimental
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ÀMBIT PEDAGÒGIC
OBJECTIU 1: MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS
ESTRATÈGIA 1.2: Atenció de les necessitats educatives dels nostres alumnes tenint en compte la diversitat i el decret d’inclusió
OBJECTIU OPERATIU
1.2.1. Reorganitzar el suport per
atendre la diversitat contemplant
diferents agrupaments

1.2.2. Establir mesures i criteris
d’atenció a la diversitat en funció de
les necessitats dels nostre alumnat.

1.2.3. Definir el sistema de
coordinació de l’equip de mestres
amb els equips d’intervenció externs
de l’alumnat amb NEE

ACTUACIONS

TEMPORITZACIÓ PER
CURSOS

RESPONSABLES

19-20

20-21

21-22

22-23

Fer els reforços per nivell per tal de poder optimitzar millor
les sessions que s’hi puguin dedicar (grups flexibles)
Atendre els alumnes d’educació especial dins de l’aula
sempre que es pugui.
Distribuir les hores de reforç per cicles i segons les
necessitats de cada un. Es faran dins l’aula
Elaborar conjuntament i coordinada la redacció dels PI
entre mestres d’E.E i tutors.
Diversificar les activitats didàctiques per tal d’atendre els
diferents estils d’aprenentatge de l’alumnat.

X

X

X

X

Cap d’estudis

X

X

X

X

Mestra E.E.

X

X

X

X

Cap d’estudis

X

X

X

X

Tutors
Mestres E.E.

X

X

X

X

Mestres

Revisió de les actuacions, materials i metodologies de l’A.A.
amb l’alumnat nouvingut.

X

X

X

X

Mestra d’AA

Revisió i ajust del sistema de coordinació entre l’equip de
mestres i els equips d’intervenció externs que atenen les
necessitats singulars de l’alumnat.

X

X

Cap d’estudis
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INDICADORS
d’ AVALUACIÓ

1.2.1.

- Nombre de desdoblaments fets dins l’aula.
- Valoració de la distribució de recursos en funció de les necessitats de cada cicle i nivell.

1.2.2.

- Millora de l’atenció de l’alumnat amb NESE:
 Nº de PI elaborats conjuntament tutor i mestra E.E.
 Nº d’activitats de diferents tipologies que es fan dins de cada àrea
- Nº d’innovacions tant metodològiques com de materials fetes a l’A.A.

1.2.3.

- Nº de reunions de coordinació fetes entre els mestres i els equips d’intervenció externs
- Les actes i les valoracions de les reunions fetes entre mestres i equips externs.

> 3 a l’any

RECURSOS
HUMANS





El claustre
Equip directiu
EAP
Professionals externs al centre






MATERIALS
Documents normatius de referència al decret d’inclusió
Document normati d’elaboració del PI
Recull de les noves activitats que es realitzen i dels nous materials utlitzats
Actes de les reunions

Les caselles que apareixen en color indiquen que, encara que les accions proposades en cursos anteriors no són la prioritat
d’aquest curs, es continuarà fent un seguiment del funcionament i dels resultats de les mateixes.
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ÀMBIT RELACIÓ AMB L’ENTORN

OBJECTIU 2: MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL
ESTRATÈGIA 2.1.: Construcció d’ un bon clima de convivència i de participació de tota la comunitat educativa

OBJECTIU OPERATIU

2.1.1 Revisar i millorar el PLA
d’ACOLLIDA
de CENTRE en
tots els àmbits de la Comunitat
Educativa.

2.1.2. Adequació dels espais
exteriors i interiors del centre
potenciant-ne l’ús pedagògic.

ACTUACIONS
Mestres:
 Designar un mestre amb més temps al cente per a fer
l’acollida i l’acompanyament dels nous “ padrí “
 Preparar una carpeta de rebuda amb tots els
documents imprescindibles per als mestres nous que
s’incorporin a principi de curs o en qualsevol altre
moment.
Alumnat:
 Designar a alguns companys per fer l’acollida i
l’acompanyament dels alumnes nous “ padrins”
Famílies:
 Crear la figura de “pares d’acollida” per fer l’acollida i
l’acompanyament de les noves famílies a l’escola i al
país.
Creació d’una comissió (comissió d’espais) amb diferents
sectors de la comunitat educativa per a planificar i elaborar
el “Projecte renovació d’espais exteriors i interiors”
Concreció dels espais interiors i exteriors del centre
( vestíbul, passadissos, patis ) seran objecte de renovació,
decoració i adequació per part de la Comissió d’espais.

TEMPORITZACIÓ PER
CURSOS
19-20

20-21

21-22

22-23

X

X

X

X

RESPONSABLES

Directora

X

X

X

X

Tutor/a

X

X

X

X

Directora

X

X

X

X

Directora
Comissió d’espais

X

X

X

X

Directora
Comissió d’espais
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2.1.3. Mantenir i ampliar el
projecte d’Escoles Sostenibles.

Incloure algunes activitats de l’hort a les programacions de
Medi Natural.
Promoure anualment alguna activitat on participi tota
l’escola i que afavoreixin la sensibilització
medioambiental.

2.1.4.Participar en l’ intercanvi
d’experiències de projectes de
l’entorn més proper i, si s’escau,
del no tan proper.

2.1.5. Consolidar i promoure la
participació de l’alumnat al centre.

2.1.6. Afavorir i impulsar canals
de participació de les famílies a
l’escola

Continuar participant en el Projecte “Congrés de ciència”
com a intercanvi d’expèriències amb altres escoles de
Barcelona
Continuar participant en el “Projecte PRESME” on els avis
col.laboren voluntàriament fent una activitat conjunta amb
l’escola
Marcar un calendari trimestral amb les reunions dels
alumnes delegats i la direcció del centre(mínim 2 al
trimestre)
Donar a l’alumnat un paper més actiu i protagonista en
l’organització d’algunes festes escolars
Programació d’activitats per a alumnes, famílies i mestres,
que promoguin la participació i la convivència dins del
centre.
Dissenyar espais concrets de participació de les famílies en
les festes escolars més remarcades.

X

X

X

X

Tutors i/o mestres de
coneixement del medi

X

X

X

X

Coordinador de la
Comisssió
Escoles Sostenibles

X

X

X

X

CAP d’ESTUDIS

X

X

X

X

CAP d’ESTUDIS

X

X

X

X

Directora

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tutors

Directora
AFA
Directora
AFA
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INDICADORS
d’ AVALUACIÓ

2.1.1.

- Documentació elaborada sobre el Pla d’Acollida a final de curs.
- Valoració feta pels mestres, pares i nens nous sobre l’acollida rebuda en el centre al final de cada curs.
- Valoració per part de l’equip directiu, de les activitats d’acollida realitzades amb els mestres, les famílies i els alumnes de nova
matrícula a la memòria de final de cada curs.

2.1.2.

- Número d’espais del centre que s’han adequat >2 al final d’aquest PdD
- Ús que es fa dels nous espais renovats.
- Grau de satisfacció de la Comissió per la feina feta.
- Grau de participació de mestres i famílies en la creació de la Comissió d’espais.

2.1.3.

- Document on hi consti el recull d’activitats dutes a terme al centre en relació a l’ hort.
- Grau de satisfacció de l’alumnat que ha participat en les activitats a l’hort.

2.1.4.

- Grau de satisfacció dels nens i dels mestres després de la participació en el Congrés de Ciència.
- Grau de satisfacció dels nens i dels mestres després de la participació en el Projecte PRESME.

2.1.5.

- Número de reunions fetes amb els alumnes delegats = ó > 2 per trimestre.
- Número d’acords presos a les reunions realitzades i reflectits a les actes.
- Grau de satisfacció de l’alumnat sobre el seu paper en l’organització de cada festa d’escola.

2.1.6.

- Número d’activitats realitzades en el centre que promoguin la participació i la convivència de tota la comunitat educativa > 2 per curs
- Número de festes en les que s’ha demanat la participació de les famílies > 2 per curs
RECURSOS







HUMANS
El Claustre
L’Equip Directiu
L’alumnat
L’AFA
La resta dels membres de la comunitat educativa








MATERIALS
Documents del Pla d’Acollida.
Enquestes de satisfacció.
L’espai de l’hort i la relació d’activitats i programacions elaborades.
Actes de les reunions de preparació de les festes.
Relació dels espais del centre que es volen adequar.
Actes de les reunions de la Comissió d’espais.
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ÀMBIT RELACIÓ AMB L’ENTORN

OBJECTIU 2: MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL
ESTRATÈGIA 2.2: Millora de la projecció externa del centre dins del barri

OBJECTIU OPERATIU
2.2.1. Nova reformulació de les
sessions de “Portes Obertes”

2.2.2. Utilizar les diferents
xarxes socials com a eines de
projecció exterior de l’escola

2.2.3. Fer trobades amb les llars
d’infants del barri per tal de donar
a conèixer el Projecte educatiu de
l’escola

ACTUACIONS

TEMPORITZACIÓ PER
CURSOS
20-21

Definir el paper que volem que tinguin els mestres de
l’escola dins del procés de les “Portes Obertes”

X

X

Directora

Definir el paper que volem que tinguin l’alumnat de l’escola
dins del procés de les “Portes Obertes”

X

X

Directora

Definir el paper que volem que tinguin les famílies de
l’escola dins del procés de les “Portes Obertes”

X

X

Directora

Potenciar l’ús de la pàgina web per part de tota la
comunitat educativa fent publicacions periòdiques als blocs
de cada cicle i al general d’escola.

X

X

X

X

Utlitzar diferents mitjans per a fer difusió de les diferents
activitats d’escola

X

X

X

X

X

X

Establir trobades amb les llars d’infants del voltant de
l’escola per donar-nos a conèixer i convidar a les seves
famílies a les “Portes Obertes”

21-22

22-23

RESPONSABLES

19-20

Coordinador TAC

Coordinador TAC

Directora
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INDICADORS
d’ AVALUACIÓ

2.2.1.

- Enquestes de satisfacció a l’alumnat, al professorat i a les famílies en relació al seu paper dins les Portes Obertes.

2.2.2.

- Nº d’activitats exposades a la web, xarxes socials i blogs del centre.
- Nº de visites de la plana web, dels blogs del centre i de les xarxes socials.
- Grau de satisfacció de les famílies que visiten la Web i els blogs de l’escola.

2.2.3.

- Grau de satisfacció de l’equip directiu sobre les trobades realitzades amb les llars d’infants del barri
- Nº de famílies de les llars visitades que participen en les portes obertes de l’escola en relació al curs passat.

- Nº de participants de l’escola en la realització de les jornades de Portes Obertes.

RECURSOS






HUMANS
El Claustre
Alumnat de l’escola
L’AFA
L’Equip Directiu
Les llars d’infants dels voltants del nostre centre





MATERIALS
Actes de les reunions de preparació de les Portes Obertes
Enquestes de satisfacció.
Actes i valoracions de les trobades amb les Llars d’infants
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ÀMBIT ORGANITZACIÓ

OBJECTIU 3: MILLORA DE L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ DE CENTRE
ESTRATÈGIA 3.1.: Implementació un canvi en l’estructura organitzativa de centre orientada a un lideratge distribuït.
OBJECTIU OPERATIU

3.1.1. Redefinir l’organització i les
tasques de les comissions de treball

3.1.2.Definir els llocs de treball
adequats al PdD
3.1.3. Desenvolupar estaratègies
per a assolir un lideratge distribuït

3.1.4. Establir criteris i periodicitat
de les trobades de coordinació entre
l’ED i els representants de l’AFA

TEMPORITZACIÓ PER
CURSOS

ACTUACIONS
Mantenir i/o crear les comissions de treball imprescindibles
en aquest moment per atendre les noves necessitats del
centre.

RESPONSABLES

19-20

20-21

21-22

22-23

X

X

X

X

Directora

Aplicar una nova forma d’organització i de treball de les
diferents comissions

X

Estudiar i decidir com definir els perfils professionals segons
les necessitats del centre i d’acord amb el PdD

X

X

Reforçar i definir el paper dels coordinadors

X

X

X

X

Cap d’estudis

Ampliar els membres de l’equip impulsor de les “Xarxes pel
Canvi” de l’escola per donar-li un caire de debat pedagògic
entre els docents.

X

X

X

X

Cap d’estudis

Fixar un calendari de trobades (mínim d’una per trimestre)
amb alguns dels representants de l’AFA per tal de compartir
i informar sobre la tasca educativa del dia a dia.

X

X

X

X

Directora

X

X

Definir en quins àmbits i sobre quins aspectes l’AFA ha
d’intervenir.

Coordinador de cada
comissió
Directora

Directora
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INDICADORS
D’AVALUACIÓ

3.1.1.

- Nº de reunions fetes en relació a les programades > 80%
- Nº de noves actuacions portades a terme en cada trimestre >1 (1r any) i
- Actes del treball fet en cada reunió i acords presos.

3.1.2.

- Grau de satisfacció de l’E.D amb els perfils definits d’acord amb les necessitats del centre.
- Nº de mestres amb perfil que pot atendre les mateixes necessitats en diferents cicles a la vegada.

3.1.3.

- Increment de mestres que vulguin formar part del grup impulsor existent

3.1.4.

- Compliment del calendari de reunions establert.
- Nº d’acords presos a les reunions realitzades i reflectits a les actes.

>2 (a partir del 2n any)

>10% (1r any),

> 30% (2n),

> 60%(3r),

>80% (4t)

RECURSOS
HUMANS



El Claustre
Equip Directiu

MATERIALS






Actes de les reunions de les comissions
Documents elaborats per les comissions.
Enquesta de satisfacció.
Calendari de reuions.
Relació de tots els acords presos.
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Partint de la meva experiència organitzativa en altres centres i tenint en compte que
ens cal ser més operatius en les reunions de treball pedagògic, proposo la següent
estructura organitzativa del centre. Per portar-lo a terme es necessitarà la col·laboració
i la implicació de tot el Claustre.
Equip humà

Descripció

Objectiu General

Equip de professorat de

Participar en la gestió i la planificació

l’escola.

educativa del centre, en els projectes

Funcions


EQUIP DE
CLAUSTRE

en el pla de curs.


i en la dinàmica de l’escola.
Definir la línia pedagògica.

Aplicar les actuacions previstes
Revisar els projectes o plans de
centre, si s’escau.



Planificar i organitzar les
activitats generals d’escola.


EQUIP DE CICLE

Equip docent de cada
cicle

Vetllar per la consecució del objectius
educatius adequant-los a cada cicle,

Vetllar pel progrés
d’aprenentatge de l’alumnat.



d'acord al projecte de centre.

Elaborar les programacions de
cicle.



Revisar i elaborar propostes
pedagògiques.



Coordinar les sortides i
activitats del cicle.


EQUIP
D’ESPECIALISTES

Equip format pels

Vetllar per la cohesió de l’equip

diferents especialistes

docent i desenvolupar tasques de

Elaborar les programacions de
l’àrea.



funcionament general.

Elaborar i sistematitzar
recursos didàctics i
orientacions metodològiques.

EQUIP DE
DIVERSITAT



Seqüenciar el treball de l’àrea.



Establir els criteris de l’atenció

Equip d’atenció a la

Vetllar per la inclusió de tot l’alumnat

diversitat, format per un

del centre.

individualitzada dels alumnes

membre de l’equip

Donar resposta a les necessitats que

amb dificultats d’aprenentatge i

directiu, els seveis

plantegi l’alumnat amb NESE de

alumnes NEE.

socials, l’EAP i les

l’escola



mestres d’EE.

Coordinar el suport i
orientacions de l'EAP.



Vetllar per la realització i
aplicació dels PI.

EQUIP IMPULSOR

Equip de mestres que

Definir la línia pedagògica.

iniciaran un treball cap

Vetllar per anar introduint canvis en la

activitats d’acord amb un

a un aprenentatge

metodologia d’aprenentatge

aprenentatge competencial i de

competencial



Dissenyar, planificar i aplicar

treball cooperatiu.

26

EQUIP DE
COMISSIONS

Equip de treball d’un

Col·laborar en la millora d’un aspecte

tema transversal

pedagògic i/o organitzatiu del

actuacions anuals de cada

d’escola: TAC, Escoles

projecte educatiu

comissió.

sostenibles, Adequació





Planificar , aplicar i revisar les

Donar a conèixer la tasca de

espais, Biblioteca,

cada comissió a la comunitat

Festes

educativa amb la Memòria

Hi haurà un membre de

Anual de Centre

cada cicle

*(n'hi

EQUIPS DE
TREBALL

poden
haver
d'altres, també en funció
de les necessitats que
anem detectant.)
Equip de mestres de

Reflexionar sobre els aspectes

diferents nivells per:

bàsics de cada àmbit en els quals

- unificar criteris

volem incidir a través de les

- Treballar en la línia

actuacions amb el nostre alumnat.



Concretar els acords de treball
de cada cicle i nivell segons els
criteris unifiats.



metodològica definida

Dissenyar activitats
d’aprenentatge i materials

basats en tres àmbits:

Facilitar les eines, materials i

- el lingüístic

recursos perque tots els cicles i

segons la línia definida.

- el matemàtic

nivells treballin en la mateixa línia

d’avaluació de cada cicle i nivell

- el medi natural i social

metodològica definida.

de cada àmbit.



Consensuar els criteris

Les funcions d’aquests equips de treball quedaran concretats a la PGA de cada curs.
Les hores de dedicació al centre quedaran repartides així:
Dilluns
12:30- 13:30
Atenció a les famílies
--------------------------

Dimarts
12:30-

13:30

Reunió de nivell

Dimecres
12:30- 14:00
Reunió de cicle

*L’últim de cada mes

Comissions de treball

Dijous
12:30-

Divendres

14:00

Grups de Treball
--------------------------

*L’últim de cada mes
Claustre

També es realitzarà trimestralment la reunió del tutor amb pares/mares delegats de
classe amb la finalitat d’enfortir la relació escola-família i resoldre, si s’escau, i aclarir
dubtes o problemes que sorgeixin dins l’escola.
Per tal d'afavorir la participació de tots, és important oferir a tota la comunitat
informació periòdica de les novetats que es produeixen al centre, així com establir
canals per fer arribar suggeriments a l'equip directiu. Buscarem les vies per treballar
conjuntament amb l’AFA.
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Amb l’ estructura de lideratge distribuït pretenc cohesionar el grup de docents al
voltant d’uns objectius comuns i compartits tot treballant estretament amb les famílies.

L’avaluació ens ha de servir com a punt de partida per a reflexionar sobre els aspectes
que ens portin a una millora dels resultats (tant a nivell pedagògic com a nivell
organitzatiu i de funcionament de centre).
Els Plans Generals Anuals de centre (PGAC) dels propers quatre cursos seran l’eina
per a desenvolupar aquest projecte de direcció, prioritzant les estratègies i activitats
per a cada curs, concretant els/les responsables, els mecanismes de seguiment i els
recursos necessaris per dur-ho a terme. Els objectius que m’he marcat en el meu
Projecte de Direcció, juntament amb les estratègies, les actuacions i els indicadors de
progrés del propi PdD, m’ajudaran a poder fer una avaluació del mateix.
En el cas de produir-se una desviació del camí, caldrà fer un esforç de redefinició i
adequació dels objectius a la nova realitat, i en conseqüència, també de les estratègies,
les activitats i els indicadors, però sense perdre de vista les línies bàsiques d’actuació.
Les avaluacions de l’assoliment dels objectius anuals es recolliran en les Memòries
Anuals de Centre (MAC), que hauran de ser aprovades pel Claustre i presentades en
el Consell Escolar, en el marc de les funcions que aquest té atribuïdes per llei.
Apostar per una avaluació anual dins de tot el procés ens servirà per detectar errors,
dificultats i mancances, poder-ne diagnosticar les causes i buscar-hi solucions,
ajustant, si cal, el projecte a la realitat i necessitats del centre fins el 2023, en el que es
farà una valoració global dels resultats obtinguts al llarg de tot el PdD.
De la mateixa manera, i seguint els criteris de retiment de comptes que marca
Departament d’Ensenyament, avaluarem el projecte amb la Inspecció Educativa.
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Avaluació formativa: Durant els anys d’aplicació del Projecte de Direcció
Què avaluarem?
Qui avaluarà?
Com ho avaluarem?

Quan avaluarem?
En quin document ho trobarem?

On introduirem les propostes de canvi?

La millora dels resultats dels alumnes, de
l’organització i el funcionament del centre.
El Claustre, el Consell Escolar i el Departament
d’Ensenyament
 Analitzant el grau de compliment dels
indicadors del PdD.
 A partir de l’avaluació externa pel sistema
d’indicadors que aplica la Inspecció educativa
de manera comparada amb la resta de centres
de Catalunya.(AVAC)
Al final de cada curs
A la Memòria Anual
A la PGA del curs següent.
La meva intenció és assolir els objectius
proposats per a cada curs, tenint en compte els
criteris d’acceptació definits en els indicadors
d’avaluació, però que si no ho aconsegueixo,
tant a l’alta com a la baixa, ho modificaré i ho
faré visible a la PGA del curs següent.

Avaluació final: Avaluació en finalitzar l’aplicació del Projecte de Direcció

Què avaluarem?
Qui avaluarà?

Com ho avaluarem?

Quan avaluarem?
En quin document ho trobarem?

Com ha incidit el Projecte de Direcció en la
millora de la qualitat educativa, els resultats
acadèmics i la cohesió social de l’alumnat.
El Claustre, El Consell Escolar, la Directora i
Departament d’Ensenyament
 El grau de sa satisfacció de la comunitat
educativa pels processos i els resultats del
centre.
 Amb els indicadors del Projecte de Direcció
i els resultats acadèmics i de proves
externes de l’alumnat.
 L’elaboració d’un informe valoratiu de
l’equip directiu al final del mandat que
reculli les valoracions própies,i les que
consten a la MAC i a la PGAC de tots els
membres de la comunitat educativa.
 AVALDIR
En finalitzar el període del Projecte de Direcció.



A l’informe que es presenti al Departament
d’Ensenyament
A l’informe que es presenti al Claustre i al
Consell Escolar.
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Aquesta és la nova proposta de Projecte de Direcció per a l’Escola Pare Poveda, pels
propers quatre anys. És un projecte que parteix de la realitat del centre i del
coneixement que en tinc del mateix. És un document obert que intenta ser coherent,
útil i flexible per tal de donar resposta a demandes i necessitats de cadascun del
membres de la comunitat educativa.
Entenc el meu paper com a cap davantera d’un equip de persones que treballen
conjuntament per fer realitat aquells reptes que ens hem proposat col·lectivament.
Aquest Projecte de Direcció és un document bàsic de gestió del centre i ha estat
elaborat de manera coherent i en línia amb els objectius proposats del Departament
d’Ensenyament i amb el PEC actual de l’escola.
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1.-Recull dels resultats educatius-acadèmics curs 17-18:
b. Avaluació diagnòstica:
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c. Competències bàsiques curs 17-18
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2.- Relació dels documents elaborats per l’escola
Document

Elaboració

Aprovació

Actualització

PEC

2017

2017

NOFC

2014

2014

Pendent actualitzar

Projecte de convivència

2016-2017

Pendent de revisió

Cal actualitzar-lo

i aprovació

segons la nova
normativa

Pla TAC

2016-2017

PLEC

En procés

2017

d’elaboració
Projecte lingüístic

2010-11

Pla d’acollida

S’ha començat a

2011

Pendent actualitzar

elaborar, està en
una fase molt
inicial
PAD

2018

Pendent
d’aprovació
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