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1.- INTRODUCCIÓ
Aquest projecte neix de la il·lusió de les persones que formam l’equip directiu actual, amb caràcter
extraordinari des del desembre de 2015. Des que vam començar com a equip directiu hem recollit
les opinions i propostes de tota la comunitat educativa que, juntament amb les necessitats
detectades, conformaran la línia a seguir els propers quatre anys amb l’objectiu de millorar la
qualitat del nostre centre.

Missió, visió i valors

Missió: guiar i orientar als nostres alumnes per garantir la funcionalitat dels seus aprenentatges per
tal que esdevinguin individus crítics i competents en la societat, des del respecte i la tolerància.
Visió: volem ser un centre que aconsegueixi un ensenyament de qualitat, que afavoreixi el
desenvolupament tant personal com social del nostre alumnat per tal de formar alumnes
competents, on la integració, la igualtat i la pluralitat siguin els principis que ens regeixen i on les
famílies participin i tenguin un paper actiu en l’educació dels seus fills.
Valors: la nostra escola es caracteritza per ser una escola mallorquina, democràtica, integradora,
respectuosa amb l’entorn, amb totes les creences i cultures i oberta als canvis tant socials com
tecnològics.
2.- ANÀLISI DE L’ESPAI FÍSIC I DE L’ENTORN SOCIAL DEL CENTRE
2.1.- Espai físic, infraestructures:
Actualment, l’escola està formada per 3 zones diferenciades distribuïdes en forma d’U:
La part que ocupa Educació Infantil, formada per 3 aules i una aula multiusos que s’utilitza per a la
realització de racons i desdoblaments. Damunt aquestes aules es troba el gimnàs.
Les aules de primer, segon, menjador i aula de música que es troben a la planta baixa.
Les aules de 3r, 4t, 5è i 6è es troben a un edifici de 2 pisos que comunica la part d’educació infantil
amb la planta baixa. En aquest edifici també hi trobam la biblioteca, que a més s’utilitza com a sala
d’informàtica, una petita dependència que utilitzen els especialistes de PT i AD i una altra petita
dependència que utilitza l’especialista d’AL.
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El centre disposa de 3 espais que s’utilitzen com a patis. El pati d’Infantil, destinat a
l’alumnat d’aquesta etapa. El de davant les aules de primer i segon destinat a aquests cursos, i el
pati més gran que utilitzen l’alumnat de 3r., 4t., 5è. i 6è.
La sala de mestres es troba a la planta baixa, juntament amb l’espai destinat a Direcció i Secretaria i
a una petita dependència que s’utilitza per a la realització de suports en petit grup.
Tot i les millores que s’han dut a terme en els darrers anys i el treball de manteniment que es fa des
de l’Ajuntament, l’edifici presenta una sèrie de mancances produïdes pel pas del temps i l’augment
de matrícula, que ens condicionen tant a nivell metodològic com organitzatiu.
Entre d’altres mancances podem destacar:
•

Patis: tant el pati d’infantil com els dos patis destinats a primària no compleixen els mínims
que marca la legalitat vigent per poder ser considerats espais educatius. Són massa petits per
la quantitat d’alumnat que els ha d’utilitzar, i això fa que no s’hi puguin habilitar zones amb
esquipament específic destinat a l’esbarjo.

•

Aules: les aules d’educació infantil, de 1r i 2n són de dimensions reduïdes per poder dur a
terme les metodologies adients (racons, agrupaments...). A educació infantil s’utilitza el
passadís per a la realització de racons; tot i així, el passadís tampoc és adequat, ja que és
massa estret.
L’aula destinada a menjador s’ha d’utilitzar també per a la realització de tallers,
desdoblaments...

•

Xarxa informàtica: la xarxa informàtica no és suficient pel trànsit de dades que té lloc al
centre. Actualment al poble no hi ha disponibilitat d’accedir a fibra òptica i només comptam
amb una velocitat de xarxa de 7MG. Al centre comptam amb 10 pissarres digitals, que quan
s’utilitzen a l’hora provoquen problemes de connexió.

2.2.- Entorn social
L’ entorn del centre és el típic d’un poble de procedència agrària, les famílies del qual s’han anat
adaptant a una economia basada en la construcció, el turisme i altres camps del sector de serveis. Encara
que els principals recursos econòmics no provinguin de l’agricultura, tot l’alumnat té contacte amb
aquest món.
L’ajuntament i les associacions del poble col·laboren activament en la vida del centre, tant oferint
activitats diverses al centre com col·laborant amb les demandes que el centre fa.
L’escola es troba al centre del poble, cosa que fa que sigui fàcil organitzar activitats que suposin
sortir del centre (teatre, parcs, ajuntament, mercat…).
Francisca Mª Coll Trias
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Els alumnes majoritàriament provenen de famílies arrelades des de fa anys al poble i
catalanoparlants. Tot i així, en els darrers anys hi ha hagut un augment significatiu d’immigració,
sobretot d’alumnat d’origen magrebí. Això ha suposat que ens trobem amb una sèrie de dificultats:
incorporació d’alumnat amb el curs començat, baixes a mitjan curs perquè les famílies canvien de poble
o país, alumnat amb desconeixement de les dues llengües oficials, alumnat que no havia tingut una
escolarització prèvia, dificultats de les famílies per comprar llibres i pagar el material escolar...
Per compensar aquestes dificultats hem potenciat les actuacions de l’Equip de suport, optimitzant
sobretot les hores disponibles de la mestra d’AD i ens hem coordinat constantment amb els serveis
socials del poble per establir línies d’actuació comuns.
3.- ANÀLISI I VALORACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU
La darrera revisió del nostre PEC tingué lloc durant el curs 2010/2011. Tot i que es fa necessària una
nova revisió d’alguns aspectes, els principis fonamentals que recull són els que pensam que ens han de
guiar a l’hora de desenvolupar la nostra tasca de manera coherent per tal de mantenir i millorar el bon
funcionament del centre. Aquets principis a grans trets són:
•

Centre de titularitat pública, aconfessional i on la llengua vehicular és el català.

•

La filosofia educativa s’emmarca en els principis de l’escola comprensiva i inclusiva, capaç de
proposar, en el context dels objectius generals de l’etapa, respostes educatives adequades a les
característiques, els interessos i les necessitats dels alumnes.

•

Ser coherents en la tasca educativa des del principi fins al final de l’escolaritat treballant en equip,
amb objectius comuns clarament definits i línies d’actuació elaborades, compartides i assumides per
tots mitjançant el consens.

•

Col·laborar en el desenvolupament d’actituds positives que afavoreixin la qualitat de vida mitjançant
l’educació per a la salut, la sostenibilitat i el respecte al medi ambient i la consciència cívica i
ciutadana superadora d’actituds sexistes, xenòfobes o individualistes.

•

Centre democràtic en la seva gestió i progressiu en els princips educatius que guien tota l’activitat de
l’escola treballant en la llibertat, tolerància, el respecte i la participació de tots els membres de la
comunitat educativa.

•

Estil convivencial de treball on els conflictes inherents a les relacions humanes es resolguin
mitjançant el diàleg i la cooperació.
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Els canvis produïts per la LOMCE fan necessària la revisió de la majoria de documents del centre.
L’estat dels plans i projectes que formen part del nostre PEC és el següent:

ROF
Revisat
2006-2007
S'ha de
revisar
PAD
Revisat
2007-2008
S'ha de
revisar

CCC
s'està
revisant
aquest curs

PEC
Revisat
2010-2011
S'ha de revisar

PC
Revisat
2006-2007
S'ha de
revisar

PLC
Revisat
2014-2015
No s'ha de
revisar

PL
Revisat
2015-2016
No s'ha de
revisar

PAT
Revisat
2015-2016
No s'ha de
revisar

4.- ANÀLISI I VALORACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE
El nostre centre compta amb 3 unitats d’educació infantil i 6 d’educació primària. Per a la coordinació de
la tasca docent es fan les següents reunions:
- Claustre: es realitza com a mínim un claustre al mes.
-CCP: Es realitza 1 sessió de CCP mensual dedicada a aspectes de gestió i organització. Volem
dinamitzar el paper de les coordinadores d’etapa com a transmissores de la informació a tot l’equip
docent de la seva etapa i a l’inrevés, des de l’equip docent de cada etapa fins al Claustre i l’Equip
Directiu. Després de cada una de les sessions de la CCP, cada coordinadora ha de convocar una
reunió de la seva etapa per informar dels temes tractats i dels acords que s’hagin pogut prendre.
D’aquesta reunió la coordinadora aixecarà l’acta corresponent, de la qual han de tenir còpia cada
un/a dels mestres de l’etapa.
- Reunions interetapes: una reunió cada trimestre entre les diferents etapes educatives.

Francisca Mª Coll Trias
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- Reunions de Coordinació de Projecte: aquestes reunions serveixen com a punt de trobada
d’una activitat comú a nivell de centre i de consens d’aspectes metodològics. Es realitza una reunió
de coordinació de projecte mensual on hi assisteix tot el claustre.
-Els Equips d’ etapa es reuneixen al manco una vegada cada 15 dies.
-L’Equip de suport es reuneix setmanalment amb l'orientadora del centre.
-Funcionament de les comissions: La periodicitat de les reunions de les diferents comissions ve
donada pel que acordin l’equip directiu i els respectius membres de cada una.
A més de les reunions de coordinació a nivell intern, també es fa una reunió de coordinació amb
l’Escoleta municipal durant el mes de juny, i diverses reunions de coordinació amb l’IES Sineu
durant el curs i al mes de juny per al traspàs d’informació de l’alumnat de sisè.
Totes aquestes reunions de coordinació possibiliten que el centre funcioni de manera satisfactòria.

5.- ANÀLISI I VALORACIÓ DELS RESULTATS DELS DARRERS ANYS
Per a l’anàlisi dels resultats dels darrers anys s’han extret del SEDEIB les dades referents als
resultats del alumnes de sisè dels darrers quatre anys. Per una banda s’ha elaborat l’estadística dels
alumnes per nombre de suspeses i per l’altra l’estadística dels resultats per matèries.
5.1.- Estadística de l’alumnat de sisè per nombre de suspeses dels darrers quatre anys

Curs 13/14

Curs 12/13

Curs 15/16

Curs 14/15
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5.2.- Estadística de l’alumnat de sisè per matèries dels darrers quatre anys:

Curs 12/13
Curs 13/14
Curs 14/15
Curs 15/16

La valoració dels resultats és positiva ja que en general el nostre alumnat obtén uns resultats
iguals o superiors a la mitja. Tot i així, pensam que hem de seguir treballant per millorar els
resultats de l’àrea de matemàtiques i de les àrees de ciències.

Francisca Mª Coll Trias
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6.- PLA ESTRATÈGIC
6.1- DAFO
A NIVELL INTERN

A NIVELL EXTERN

Debilitats

Amenaces

∼ Infraestructures velles (amb la problemàtica
que això comporta).
∼ Manca d’espai: aules petites en relació a les
ràtios, patis massa petits, falta d’aules per a
la realització de desdoblaments...

∼ Augment d’alumnat nouvingut, intermitent
al llarg del curs.
∼ Famílies que no s’impliquen o no segueixen
les normes.
∼ Comentaris a nivell de poble i fora de

∼ Nombre de banys insuficients.

context. L’escola sempre està “en el punt de

∼ Problemes amb equipaments informàtics i la

mira”.
∼ Utilització de les instal·lacions per part de

xarxa.
∼ Manca de mestres especialistes de l’equip de
suport (falten hores de suport).
∼ Massa mobilitat d’alumnat immigrant
(alumnat que arriba o se’n va a mitjan curs).

l’ajuntament i l’AMIPA durant tots els
capvespres: el pas constant de gent fa que
les instal·lacions es deteriorin i s’embrutin i
el material es deteriori o es perdi.

∼ Manca d’implicació d’algunes famílies
(sobretot de l’alumnat immigrant).
∼ Domini de noves metodologies.
Fortaleses
∼ Bon ambient de feina.
∼ Claustre cohesionat, implicat i motivat.
∼ Bona organització de centre.
∼ Centre familiar.

Oportunitats
∼ Gran implicació i col·laboració per part de
l’Ajuntament.
∼ Implicació de les diferents associacions del
poble.

∼ La majoria de famílies estan implicades.

∼ Implicació de l’AMIPA i les famílies.

∼ Alumnat no conflictiu.

∼ Formació dels mestres.

∼ És un centre de poble, amb un entorn
privilegiat (parcs, teatre municipal...).
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6.2.- Àmbits d’intervenció o factors crítics a partir dels quals es fixaran els objectius.
Arrel de l’anàlisi fet de l’entorn i dels resultats del DAFO realitzat, podem plantejar objectius
referits als següents àmbits:
Àmbit 1
Àmbit 2
Àmbit 3
Àmbit 4

Àmbit d’organització i funcionament
Àmbit acadèmic i pedagògic
Àmbit de gestió d’espais i recursos
Àmbit de convivència i relació amb altres institucions

6.3.- Objectius fixats pels propers quatre anys.
Els objectius fixats a partir dels àmbits o factors crítics per als propers quatre anys són els
següents:
1.

Revisar la documentació del centre per adaptar-la a la normativa vigent.

2.

Establir canals que facilitin la comunicació i la tramesa d’informació entre els membres de
la comunitat educativa.

3.

Potenciar la coordinació entre totes les etapes educatives del centre.

4.

Consolidar els plans i projectes iniciats els darrers anys.

5.

Establir i desenvolupar una línia de centre coherent i consensuada.

6.

Millorar els resultats acadèmics dels alumnes incidint en la millora de la competència
lingüística i matemàtica de l’alumnat.

7.

Impulsar canvis metodològics que afavoreixin el procés d’ensenyament-aprenentatge i
facilitin l’atenció a la diversitat.

8.

Potenciar i dinamitzar l’ús de les TIC a totes les àrees.

9.

Optimitzar els espais disponibles per a que siguin més funcionals.

10.

Realitzar un protocol d’utilització de les instal·lacions durant l’horari no lectiu.

11.

Renovar i ampliar els recursos informàtics del centre.

12.

Optimitzar els recursos materials i humans del centre per tal d’assolir una major qualitat de
l’ensenyament.

13.

Mantenir el bon clima de centre.

14.

Fomentar la implicació i participació de les famílies en el centre.

15.

Col·laborar amb l’Ajuntament i altres entitats de l’entorn.

16.

Potenciar la coordinació amb l’Escoleta municipal i l’Ies Sineu.

17.

Projectar una imatge positiva del centre.

Francisca Mª Coll Trias
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6.4.- Objectius, línies d’actuació, recursos i indicadors que permetin assolir els
objectius fixats.
Àmbit d’organització i funcionament
Objectiu 1. Revisar la documentació del centre per adaptar-la a la normativa vigent.
Línies d’actuació
Responsables
Recursos
Indicadors d’avaluació
1. Revisió del PEC per
adaptar-lo a la normativa
actual.

- Equip directiu
- Claustre

2. Revisió del ROF.

- Documents
actuals.
- Normativa
vigent.
- Humans.

- Actualitzar, aprovar per
claustre i donar a conèixer
a la comunitat educativa 1
document per any.

- Equip directiu
- Claustre
3. Revisió del Pla de
- Comissió de
Convivència.
convivència.
4. Revisió del PAD.
- Equip directiu
- Equip de suport
Objectiu 2. Establir canals que facilitin la comunicació i la tramesa d’informació entre els
membres de la comunitat educativa.
Línies d’actuació
Responsables
Recursos
Indicadors d’avaluació

1. Utilització del correu
- Nombre de membres que
electrònic i altres
confirmen que han rebut la
plataformes digitals per
informació al full de
agilitzar la comunicació
- Equip directiu
registre de cada tramesa.
interna del centre, la
- Qüestionari de valoració
comunicació amb l’AMIPA
del sistema utilitzat (=>7).
i amb els membres del
- Valoració a la memòria
Consell Escolar.
- Digitals.
de final de curs.
2. Utilitzar la plana web del
- Nombre d’entrades
- Humans
centre i les xarxes socials
publicades a la plana web.
per difondre les
- Nombre de visites a la
informacions rellevants del - Coordinador
web o a les xarxes socials
centre.
TIC
del centre.
3. Difondre els documents
institucionals del centre
mitjançant la plana web.
Objectiu 3. Potenciar la coordinació entre totes les etapes educatives del centre.
Línies d’actuació
Responsables
Recursos
Indicadors d’avaluació
1. Establir un calendari de
reunions d’etapa i interetapa - Equip directiu
(una a principi de curs, una
al segon trimestre i una a
final de curs).
2. Aplicar i revisar si escau
el document Criteris
unificats d’organització i
funcionament de centre.
Francisca Mª Coll Trias

- Equip directiu
- Claustre

- Convocatòries
- Humans

- Document
Criteris unificats
d’organització i
funcionament

- Compliment del calendari
establert.
- Nombre d’acords presos a
les reunions realitzades i
reflectits a les actes.
- Qüestionari de valoració
del compliment dels
criteris establerts (=>7).
- Valoració a la memòria
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de final de curs.
Objectiu 4. Consolidar els plans i projectes iniciats els darrers anys.
Línies d’actuació
Responsables
Recursos
Indicadors d’avaluació
1. Continuïtat dels projectes
ja iniciats (Apadrinament
lector, Intergeneracional,
Ambientalització de
centres, Reutilització de
llibres, Educació vial....)
2. Continuïtat de la
realització d’un projecte a
nivell de centre.

- Humans
- Econòmics
- Normativa
vigent
- Agents externs

- Nombre de projectes que
s’han continuat.
- Valoració de cada
projecte a la memòria de
final de curs.

- Humans,
digitals, impresos.
- Els que pugui
oferir l’entorn
proper depenent
del projecte
realitzat.

- Nombre d’acords presos
reflectits a les actes de les
sessions de coordinació de
projecte.
- Elaboració i difusió del
producte final del projecte.

- Equip directiu
-Claustre

Àmbit acadèmic i pedagògic
Objectiu 5: Establir i desenvolupar una línia de centre coherent i consensuada.
Línies d’actuació
Responsables
Recursos
Indicadors d’avaluació
1. Utilització dels claustres
pedagògics com a punt de
reflexió metodològica.
2. Revisió i redefinició de la - Equip directiu
- CCP
línia metodològica actual
- Claustre
del centre de manera
consensuada.

- Humans
- PEC actual

- Nombre d’acords presos
reflectits a les actes de les
reunions.
- Concreció al nou PEC.

Objectiu 6: Millorar els resultats acadèmics dels alumnes incidint en la millora de la
competència lingüística i matemàtica de l’alumnat.
Línies d’actuació
Responsables
Recursos
Indicadors d’avaluació
1. Aplicació del Pla lector
per tal de millorar la
competència lingüística de
l’alumnat.
2. Creació d’un banc de
recursos per a l’aplicació de
metodologies manipulatives
a l’àrea de matemàtiques.
3. Introducció d’activitats
manipulatives a les hores de
matemàtiques.

Francisca Mª Coll Trias

- Equip directiu
- Mestres que
imparteixen les
àrees
lingüístiques.
- Equip directiu
- Equips de cicle
- Equip directiu
- CCP

- Pla lector de
centre.
- Altres recursos
impresos o
digitals.
- Materials
adquirits.
- Materials
elaborats pels
propis alumnes.

- Nombre d’activitats del
Pla lector aplicades a
l’aula.
- Millora dels resultats en
la competència lingüística
de l’alumnat.
- Nombre de material
adquirit i/o elaborat.
- Inventari del material
posat a l’abast de tots els
mestres.
- Nombre d’activitats
manipulatives realitzades
reflectides a les
programacions d’aula.
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4. Dedicació d’una hora
setmanal a la resolució de
problemes a cada nivell.

- Recursos a la
- % d’alumnes que
xarxa.
milloren els resultats en la
- Quadernets de
resolució de problemes.
resolució
competencial de
problemes mètode
DECA.
- Altres materials
impresos.
Objectiu 7: Impulsar canvis metodològics que afavoreixin el procés d’ensenyamentaprenentatge i facilitin l’atenció a la diversitat .
Línies d’actuació
Responsables
Recursos
Indicadors d’avaluació
1. Promoure la reflexió i el
consens a nivell de claustre
de les estratègies
metodològiques que puguin
afavorir el procés
d’aprenentatge dels
alumnes i millorin l’atenció
a la diversitat.
2. Realització de formació
que respongui als interessos
i necessitats del claustre per
a la implantació de noves
metodologies.
3. Posada en pràctica dels
aspectes metodològics
treballats en la formació
que es duu a terme al centre
durant el curs actual (treball
per projectes, aprenentatge
cooperatiu, tallers…)

- Cap d’estudis.
- Mestres que
imparteixen
l’àrea de
matemàtiques.

- Equip directiu
- Equip de suport
- CCP

- Equip directiu
- Claustre

- Cap d’estudis.
- Claustre.

- Reunions CCP
- Claustres
pedagògics.

- Els facilitats pel
CEP (assessor,
ponències…)
- Dossier de
material i
webgrafia de la
formació
realitzada durant
el present curs.
- Digitals,
impresos.

4. Intercanvi de bones
- Humans
pràctiques entre els mestres - Equip directiu
- Digitals,
del centre i/o d’altres
- Claustre
impresos,
centres.
plàstics...
Objectiu 8: Potenciar i dinamitzar l’ús de les TIC a totes les àrees .
Línies d’actuació
Responsables
Recursos
1. Formació sobre l’ús de
les TIC a nivell de centre.
2. Elaboració d’un pla
TAC.

- Coordinador
TIC
- Coordinador
TIC
- CCP
3. Creació de blogs d’aula
- Coordinador
com a eina de comunicació. TIC
- Mestres
4. Treball de la competència - Mestres
Francisca Mª Coll Trias

- Humans
- Informàtics.

- Aula

- Nombre de decisions
preses de manera
consensuada reflectides a
les actes de les reunions.
- % de millora dels
resultats acadèmics.
- % de mestres que han
realitzat la formació i han
aplicat els aprenentatges
(participació en la
formació actual: 58%).
- % de mestres que han
realitzat algun projecte a
part del Projecte de centre
(actualment 35%).
- Nombre de mestres que
apliquen tècniques
d’aprenentatge cooperatiu
a l’aula de manera
sistemàtica (actualment
47%).
- Nombre d’intercanvis
realitzats al llarg del curs.
- Valoració a la memòria
de final de curs.
Indicadors d’avaluació
- % de mestres que
participen en la formació.
- Pla TAC elaborat i
aprovat per claustre.
- Nombre de blogs creats i
en funcionament ( => 6 ,
actualment 1).
- Nombre d’activitats
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digital a totes les àrees.

d’informàtica.
- Ultraportàtils
dels alumnes.
- PDI de les aules.

TIC/TAC programades al
llarg del curs.

Àmbit de gestió d’espais i recursos
Objectiu 9: Optimitzar els espais disponibles per a que siguin més funcionals.
Línies d’actuació
Responsables
Recursos
Indicadors d’avaluació
1. Recerca de possibles
- Equip directiu.
- Humans
- Qüestionaris de valoració
solucions per a fer més
- Claustre
- Econòmics
dels mestres i dels alumnes
funcionals les aules i els
(materials,
de les actuacions dutes a
patis.
mobiliari…)
terme (=>7).
2. Planificació de la
- Valoració dels mestres a
disponibilitat de l’aula
la Memòria de final de
d’informàtica per tal
- Cap d’estudis.
- Humans
curs.
d’optimitzar la seva
utilització.
3. Realització de millores al - Directora.
- Nombre de millores
menjador escolar per a que
- Comissió de
- Econòmics.
realitzades.
sigui un espai adequat per a menjador.
aquest fi.
4. Continuar amb el procés - Tota la
- Depenents de
- Estat del procés.
de demanda d’una escola
comunitat
l’Ajuntament i la
nova.
educativa.
Conselleria.
Objectiu 10: Realitzar un protocol d’utilització de les instal·lacions durant l’horari no lectiu.
Línies d’actuació
Responsables
Recursos
Indicadors d’avaluació
1. Anàlisi dels problemes
més freqüents derivats de la
utilització de les aules i del
gimnàs durant l’horari no
lectiu.
2. Reunions amb
l’Ajuntament i l’AMIPA
per consensuar línies
d’actuació.
3. Elaboració del protocol.

- Equip directiu.

- Directora.
- Equip directiu.

- Qüestionaris per
als mestres.

- Humans
- Normativa de
referència.

Objectiu 11: Renovar i ampliar els recursos informàtics del centre.
Línies d’actuació
Responsables
Recursos
1. Realització d’un inventari - Equip directiu
dels equipaments del centre - Coordinador
i priorització dels
TIC
equipament a renovar.
2. Dotació, dins les
possibilitats econòmiques,
Francisca Mª Coll Trias

- Humans

- Nombre de qüestionaris
retornats.
- Registre resultant del
buidatge dels qüestionaris.
- Nombre d’acords presos
referents a les línies
d’actuació.
- Document elaborat,
aprovat per claustre i donat
a conèixer a la comunitat
educativa.
Indicadors d’avaluació
- Inventari realitzat.
- Llistat d’equipaments,
característiques i ordre de
prioritat de renovació.
- PDI instal·lada a l’aula de
3 anys.
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d’una PDI a l’aula de 3 anys - Equip directiu
i de més ordinadors a l’aula
d’informàtica.

- Econòmics

3. Realització d’activitats
per a aconseguir fons
- Humans:
destinats a l’adquisició
mestres, alumnes,
d’equipaments informàtics
famílies.
(berenars solidaris,
- Equip directiu
teatre…).
- Claustre
4. Recerca d’ajuts
- Humans
econòmics per a
- Econòmics
l’adquisició d’equipaments
informàtics (AMIPA,
Ajuntament, altres
associacions…).
Objectiu 12: Optimitzar els recursos materials i humans del centre
major qualitat de l’ensenyament.
Línies d’actuació
Responsables
Recursos
1. Gestió del pressupost de
manera efectiva que permeti - Directora
dotar les aules del material
- Secretària
necessari per a la millora de
l’ensenyament.
2. Revisió permanent de
l’horari de l’equip de suport
per adaptar-lo a les
necessitats dels alumnes
NESE.

- Cap d’estudis
- Equip de suport

- Dotació
pressupostària
Conselleria.
- Aportacions
famílies i altres
institucions.
- Ecoib.
- Humans
- Organitzatius del
propi centre
(horaris i espais
disponibles).

- Augment del nombre
d’ordinadors de l’aula
d’informàtica (actualment
12).
- Nombre d’activitats
realitzades (=> 1 per curs).
- Quantitat de fons
recaptada.
- Nombre d’entitats
col·laboradores i quantitat
aportada.

per tal d’assolir una
Indicadors d’avaluació
- Inventari del material
adquirit.
- Valoració de la gestió
econòmica per part del
consell escolar.
- Valoració del claustre a la
memòria de final de curs.
- Memòria de l’equip de
suport.
- % de millora dels
resultats de l’alumnat
NESE.
- Valoració dels tutors/es
dels suports rebuts a la
Memòria de final de curs.

Àmbit de convivència i relació amb altres institucions
Objectiu 13: Mantenir el bon clima de centre.
Línies d’actuació
Responsables
1. Foment d’activitats que
afavoreixin la cohesió del
claustre.
2. Aplicació el Pla
d’acollida de mestres
nouvinguts als mestres que
s’incorporin al centre en
qualsevol moment del curs.
Francisca Mª Coll Trias

- Equip directiu
- Claustre

- Cap d’estudis

Recursos
- Humans

- Pla d’acollida de
mestres
nouvinguts
- Qüestionari
mestres
nouvinguts

Indicadors d’avaluació
- Nombre d’activitats
realitzades.
- % de membres del
claustre que han participat
en les activitats.
- Grau de satisfacció dels
mestres que s’incorporen
reflectit als qüestionaris
(=>7).
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3. Aplicació del PAT de
- Equip directiu
manera sistemàtica a tots els - Claustre
cursos.
4. Funcionament de la junta
de Delegats.

- Nombre d’activitats
aplicades del PAT.
- Memòria de final de curs.

- Compliment del calendari
establert (=>3 reunions per
curs).
- Nombre d’acords presos
reflectits a les actes de les
reunions.
5. Consolidació d’activitats
- Nombre d’activitats
que milloren la convivència
- Humans
realitzades.
entre alumnes (alumnes
- Directora / Cap - Col·laboració
- Registre de control
mediadors, Patrullers de
d’estudis
del Policia Tutor
mensual d’incidències per
pati, Xerrades de
fer un seguiment dels
convivència…).
conflictes entre alumnes.
- Memòria de Convivència.
Objectiu 14: Fomentar la implicació i participació de les famílies en el centre.
Línies d’actuació
Responsables
Recursos
Indicadors d’avaluació
1. Realització de reunions
periòdiques amb l’APIMA
per coordinar actuacions.
2. Fer partíceps a les
famílies de les diferents
celebracions del centre i de
les activitats i tallers
realitzats a les aules.

3. Realització de reunions
individuals i col·lectives
amb les famílies.

- Cap d’estudis

- Pla d’Acció
Tutorial.
- Annexes del
PAT.
- Humans

- Directora.

- Humans.

- Equip directiu.
- Claustre de
mestres.

- Humans.

- Equip directiu.
- Claustre de
mestres.

- Humans
- PAT

- Nombre de reunions
realitzades (=>3).
- Memòria de final de curs.
- Valoració a la memòria
de les celebracions
realitzades.
- Nombre d’activitats o
tallers oberts a les famílies.
- % de famílies que han
participat en les activitats o
tallers.
- % de famílies que
assisteixen a les reunions
col·lectives.
- Nombre de reunions
individuals realitzades.

4. Potenciar el paper de
mares de la comunitat àrab
com a mediadores i
acompanyants de les
famílies nouvingudes.

- Humans: mares
amb coneixement - Nombre d’intervencions
- Equip directiu.
de la nostra
realitzades.
llengua i
- Valoració de les accions
integrades en la
realitzades a la memòria de
vida escolar.
final de curs.
Objectiu 15: Col·laborar amb l’Ajuntament i altres entitats de l’entorn.
Línies d’actuació
1. Participació en activitats
organitzades per
l'Ajuntament i altres entitats
del poble (Fira de la mel,
Francisca Mª Coll Trias

Responsables
- Equip directiu
- Claustre
- Ajuntament

Recursos

Indicadors d’avaluació
- Nombre d’activitats en
les que s’ha participat.
- Valoració a la memòria
de final de curs.
15

Projecte de direcció CEIP Duran Estrany 2017-2021
calendari anual del poble,
programa dels reis…).
2. Treball de manera
coordinada amb els serveis
socials municipals.

- Els propis del
centre i de les
institucions que hi
participen.

- Nombre d’intervencions
realitzades.
- % de casos amb evolució
satisfactòria.
3. Col·laboració amb el
- Nombre d’activitats de
policia tutor en activitats de - Equip directiu
prevenció realitzades.
prevenció i situacions
- Policia tutor
- Reducció del nombre
d’intervenció.
d’intervenció del policia
tutor en casos d’alteració
de la convivència.
Objectiu 16: Potenciar la coordinació amb l’Escoleta municipal i l’Ies Sineu.
Línies d’actuació
Responsables
Recursos
Indicadors d’avaluació
1. Realització d’activitats
conjuntes amb l’Escoleta
Municipal (Rua, berenada
de crespells, visites
mútues…).
2. Realització d’una reunió
durant el mes de juny per al
traspàs d’informació.
3. Realització de de
reunions de coordinació
periòdiques i de traspàs
d’informació amb l’IES
Sineu.

- Equip directiu
- Assistenta
social/Educadora
de carrer.

- Equip directiu
- Equip de cicle
d’educació
infantil

- Equip directiu
- Equip docent de
sisè
- Equip de suport

- Humans del
centre i de
l’Escoleta
Municipal

- Humans del
centre i de l’IES
Sineu

- Nombre d’activitats
conjuntes realitzades
(=>3).
- Registre de la informació
recopilada.
- Nombre d’acords presos
en les reunions realitzades.
- Seguiment dels resultats
dels nostres alumnes a la
primera avaluació de 1r
d’ESO.

Objectiu 17: Projectar una imatge positiva del centre.
1. Utilització de la pàgina
web, els blogs d’aula i les
xarxes socials com a mitjà
de comunicació del centre i
projecció a l'exterior.

- Equip directiu
- Coordinador
TIC

- Digitals

2. Realització d’exposicions
dels projectes treballats al
- Equip directiu
llarg del curs.
3. Celebració d'activitats de - Claustre
portes obertes.

- Humans

Francisca Mª Coll Trias

- Producte final
dels projectes.

- Nombre d’activitats
exposades a la web, xarxes
socials i blogs del centre.
- Nombre de visites de la
plana web, de les xarxes
socials i dels blogs del
centre.
- Nombre d’exposicions
realitzades.
- % de famílies assistents.
- % de famílies assistents.

16

Projecte de direcció CEIP Duran Estrany 2017-2021
6.5.- Estratègies per aconseguir la participació de la comunitat educativa i la seva
implicació en el projecte de direcció.
Per tirar endavant aquest projecte és necessària la implicació de tota la comunitat educativa,
i per tant, aquest projecte ha de ser compartit pel claustre, els alumnes i les famílies.
Els objectius fixats en el projecte són fruit de les aportacions de tota la comunitat educativa,
i van encaminats a afavorir la presa de decisions consensuada a nivell de claustre, la participació
dels alumnes en el seu propi procés d’aprenentatge i la implicació i participació de les famílies. Per
tant, els propis objectius del projecte pretenen aconseguir la participació de tota la comunitat
educativa.
Per a aconseguir aquesta implicació el coneixement del projecte és vital, i serà tasca de
l’equip directiu assegurar que arribi a tota la comunitat educativa a través del claustre, el consell
escolar i la plana web del centre.
Pensam que una vertadera participació i implicació de la comunitat educativa és el
seguiment del nostre projecte i la valoració de la seva posada en pràctica cada un dels quatre anys.
Com a equip directiu creim en la crítica constructiva com una eina de millora, que ens ha de servir
per enfortir els punts febles que pugui tenir nostre projecte.
Per tant, les estratègies que durem a terme seran:
- Difusió del projecte de direcció a tota la comunitat educativa: a part d’informar al claustre i al
consell escolar, es podrà consultar a la plana web del centre i en paper a la direcció del centre.
- Comunicar a la comunitat educativa els objectius fixats per a cada curs i la seva consecució.
- Escoltar les propostes de millora i intentar dur-les a terme.
7.- SISTEMA D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE
Aquest projecte de direcció serà el pla estratègic que guiarà el CEIP Duran Estrany durant
els propers quatre anys, que es concretarà en plans anuals que s’inclouran dins la PGA de cada curs.
La primera avaluació d’aquest projecte serà la que farà per normativa la Comissió de
Selecció. D’aquesta avaluació sorgiran les primeres reflexions que s’hauran de tenir en compte per
fixar els objectius de la propera PGA.
Al llarg del curs, l ’avaluació constant de les actuacions que es duguin a terme permetrà anar
introduint canvis que facilitin la consecució dels objectius del pla anual. Durant el mes de febrer de
cada curs, es passarà un qüestionari al claustre per valorar la feina que l’equip directiu hagi fet fins
al moment.
Francisca Mª Coll Trias
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A la Memòria de final de curs, i mitjançant els indicadors d’avaluació de cada línia
d’actuació, s’avaluarà la consecució dels objectius proposats. L’anàlisi del grau d’assoliment dels
objectius

servirà

com

a

proposta

de

millora

per

al

proper

curs.

En acabar el període del projecte, proposarem una avaluació global de la posada en pràctica
del projecte per part del claustre i del consell escolar.
8.- PROPOSTA D’EQUIP DIRECTIU
Les persones que proposo per desenvolupar aquest projecte són les que m’acompanyen des que
vaig assumir la direcció amb caràcter extraordinari durant el curs 15-16. Són persones amb una gran
capacitat de treball tant individual com en equip, i amb les que compartim la visió d’un projecte
comú que encaram amb responsabilitat i il·lusió.
La meva proposta d’equip directiu pels propers quatre anys és la següent:
NOM

CÀRREC

OBSERVACIONS
Especialista d’educació musical. Plaça definitiva al

Francisca Mª Coll Trias

Directora

centre des del curs 2005-2006. Cap d’estudis del
2006 al 2014. Directora amb nomenament
extraordinari del desembre del 2015 fins a
l’actualitat.
Especialista d’educació física i actualment tutora de

Mª Teresa Bestard Mulet

Cap

sisè. Destinada al centre amb plaça provisional del

d’estudis

2011 al 2014. Plaça en comissió de servei des del
2015. Cap d’estudis amb nomenament extraordinari
del desembre del 2015 fins a l’actualitat.
Especialista de llengua estrangera i actualment tutora

Mª Pilar Cladera Perelló

Secretària

de tercer. Plaça definitiva al centre des del 2005.
Secretària amb nomenament extraordinari del
desembre del 2015 fins a l’actualitat.

Francisca Mª Coll Trias
DNI: 43105964P

Francisca Mª Coll Trias
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