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OBJECTIUS DEL 

PROJECTE 

• Millora dels resultats acadèmics  

• Atenció a la diversitat 

 

TROBAR L’EQUILIBRI ENTRE LA 

PART ACADÈMICA I LA PART 

EMOCIONAL 



EL MUNICIPI  

L’ESCOLA 



 

Aspectes a millorar 
  

• Estimular els hàbits de treball dels alumne: ritme, esforç, 

autonomia, implicació, tolerància, assertivitat, frustració... 

 

• Implicar les famílies en el procés d’aprenentatge de 

l’alumnat: no buscar responsables, tenim un objectiu comú. 

 

• Millorar la metodologia vertical, les proves, l’avaluació, 

l’atenció a la diversitat, els protocols... 

 

• Fomentar el treball en equip dels mestres. 



Objectius a assolir 

Àmbit pedagògic 

Objectiu estratègic 1: Millorar el nivell competencial de l’alumnat 

Objectiu operatiu 1.1: Millorar el resultat d’una mateixa promoció (incorporacions 

i desviacions). 

Objectiu operatiu 1.2: Augmentar la coherència entre l’avaluació externa i interna 

del centre. 

Objectiu operatiu 1.3 Incorporar la lectura com a eix vertebrador de 

l’aprenentatge de totes les àrees. 

Objectiu operatiu 1.4.Promoure estratègies metodològiques per afavorir un 

tractament competencial en les àrees instrumentals. 



Objectiu estratègic 2 : Fomentar el gust per la lectura 

Objectiu operatiu 2.1: Consolidar la biblioteca d’aula   

Objectiu operatiu. 2.2: Continuar el Projecte de biblioteca de l’escola. 

Objectiu estratègic 3: Mantenir el reconeixement d’Escola Verda 

Objectiu operatiu 3.1: Elaborar el pla d’actuació d’Escola Verda 



Àmbit organitzatiu 

Objectiu estratègic 1:Implementar el treball col·laboratiu entre els 

docents. 

Objectiu operatiu 1.1. Revisar i redefinir la composició, la responsabilitat, la 

dinamització i el funcionament de l’equip docent. 

Objectiu operatiu 1.2. Promoure estratègies d’aprenentatge i la reflexió entre 

iguals i afavorir l’intercanvi d’experiències. 

Objectiu estratègic 2: Millorar l’eficàcia de les estructures organitzatives 

del centre. 

Objectiu operatiu 2.1: Dinamitzar el Consell de Direcció. 

Objectiu operatiu 2.2: Dinamitzar els grups de treball del centre. 



Objectiu estratègic 3: Continuar sent escola formadora. 

Objectiu operatiu 3.1. Acollir alumnes del programa Leonardo da Vinci (alemanys) 

Objectiu operatiu 3.2. Ser escola formadora d’alumnes en pràctiques en grau de 

mestre d’universitats catalanes 

Objectiu operatiu 3.3. Ser escola formadora d’alumnes en pràctiques de cicles 

formatius d’instituts propers.  

Àmbit gestió 

Objectiu estratègic 1. Revisar i/o actualitzar la documentació del centre 

i fer-ne difusió entre la comunitat educativa. 

Objectiu operatiu 1.1. Refer les NOF. 

Objectiu operatiu 1.2. Elaborar documents del PEC. 

Objectiu operatiu 1.3. Gestionar el curriculum 



Objectiu estratègic 2: Projecte de manteniment i millora de l’edifici. 

Objectiu operatiu 2.1: Arranjar el pati interior de l’escola. 

Objectiu estratègic 3: Col·laborar escola/ l’AMPA. 

Objectiu operatiu 3.1: Portar a terme activitats conjuntes amb l’AMPA. 

Objectiu estratègic 4: Mantenir les relacions externes del centre. 

Objectiu operatiu 4.1: Mantenir la coordinació amb d’altres institucions de la zona. 



Organització vertical Organització horitzontal 

Cicles: pedagògic i organitzatiu. Tutors  

Intercicles pedagògics: es pretén que la 

gradació dels continguts de les àrees siguin els 

adequats a cada nivell. 

Mestres de reforç 

Grups de treball (CAD, festes, biblioteca, 

escola verda): hi ha un representant de cada 

cicle en la majoria dels grups de treball. 

MEE 

Concrecions     organitzatives 

Consell de direcció Claustre 

Punt de trobada de l’organització horitzontal i 

vertical. 

Article 146.2 de la Llei d’educació. 



Retiment 
de 

comptes 

Actuar amb 
transparènc

ia 

Tenir en 
compte les 
opinions del 

diferents 
grups 

Avaluar els 
resultats 

Garantir les 
actuacions  

Garantir els 
procedimen

ts 

Garantir la 
relació 

A qui? 

Inspecció -  
Administració 

educativa 

Consell 
escolar 

Claustre 

Famílies 

AMPA 

Ens locals 

Retiment 

de comptes 



Participació i 
recolzament 
del claustre 

Consell de 
direcció 

Treball conjunt 

Col·laboració 
de les famílies 

Seguiment i 
reconeixement 
des de direcció 

Seguiment i 
reconeixement 
des de direcció 

Lideratge distribuït i foment de 

la participació 

Inclusivitat, 

Equitat, 

Igualtat, 

Cohesió social 
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