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1. INTRODUCCIÓ: 

Un bon projecte de direcció ha de contenir els trets de realisme, possibilitat,             
claredat, singularitat, il·lusió, integració… 

Emprenc el meu darrer mandat amb la mateixa il·lusió que el 1r dia. Ara, encar               
aquest darrer mandat des de la maduresa. Després de 8 anys, disposo de més              
experiència però no ho tenc tot fet. Encara em falta molt per aprendre i el camí és                 
llarg i costarut … però arribarem a bon port, perquè com diu un dit africà: ...al final,                 

tot acaba bé! 

El projecte de direcció que ara actualitzo compta amb el mateix equip de persones              
que ja el varen començar l’any 2011:  

Secretària: Xisca Gamundí. Cap d’estudis: Miquel Vicens. Director: Antoni Picó 

Aquest projecte esdevé un exercici d’honestetat i de transparència perquè no hi ha             
res a amagar i tant el diagnòstic com la declaració d’intencions i el model d’escola               
en el que crec es troba detallat, argumentat i és públic i per compartir.  

Consider que quan a una escola s’ajunten un equip directiu entusiasta, que exerceix             
un bon lideratge, integrador i compartit, juntament amb un claustre implicat, fa que             
un centre sigui imparable i pugui ser capaç de construir un procés de canvi en el que                 
tothom aporta, empeny i es dirigeix clarament cap a la millora docent i això redunda               
directament en benefici de l’alumnat, principal objecte de la nostra feina. 

És bo que davant un nou projecte de direcció ens plantegem preguntes i facem un               
anàlisi real del nostre centre 

-      Com comunica el centre el seu dia a dia a la comunitat educativa? 
-      Quin és el grau de participació de les famílies en la vida del centre? 
-      Quina formació impulsa el centre i amb quin objectius? 
-      Com està organitzat el centre i quin paper tenen els diferents agents? 
-      Quin és el clima del centre? 
-      Quina eficàcia mostra el centre en la resolució de conflictes? 
-      Com aten la diversitat i la inclusió? 
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- Quina és la capacitat de lideratge, de compromís, de capacitat de delegar             
en els altres? 

-    Els resultats acadèmics 
-    Com participa l’alumnat en la presa de decisions del centre? 
- Se sent a gust el professorat treballant en el centre, se sent reconegut, rep               

el suport necessari? 
 
2. BALANÇ DE LA GESTIÓ PASSADA CORRESPONENT ALS ANYS         

2016-20 

 

ÀMBIT OBJECTIUS ACCIONS PRESES RESPONSABLES EVIDÈNCIES  

- Pedagògic - Avançar i 
aprofundir en 
una línia 
pedagògica de 
centre.  

- Desenvolupar un 
procés de reflexió i 
vertebració 
pedagògica a través 
del  seminari de 
centre  i els 
claustres 
pedagògics. 

- Seminari de 
centre 
- Claustre ordinaris 
i pedagògics 
- Equips de cicle 
- CEP de Palma i 
després d’Inca  
- Coordinador de 
formació 
- Equip directiu 

- S’ha aconseguit crear, per 
consens, un document 
d’acords pedagògics que el 
claustre ha 
institucionalitzat. 

- Pedagògic - Incorporar 
situacions 
d’aprenentatge 
que facilitin 
l’aprenentatge 
significatiu i 
actuïn en pro 
de la inclusió i 
atenguin millor 
la diversitat. 

- Tallers intercicles 
- Ambients 
d’aprenentatge 
- Treball per 
projectes 
- Grups interactius 

- Seminari de 
centre 
- Coordinador de 
formació 
- Claustres 
ordinaris i 
pedagògics 
- Equips de cicle 
- Equip directiu 

- Fa  cinc cursos que 
treballam per projectes i 
tres cursos en què s’han 
incorporat els tallers 
intercicles a primària i els 
ambients d’aprenentatge a 
Infantil. En fa un que també 
hem inclós els grups 
interactius.  

- Pedagògic - Promoure la 
reflexió 
pedagògica i la 
millora docent. 

Calendaritzar i 
desenvolupar 
mensualment 
claustres 
pedagògics. 

- Seminari de 
centre 
- Claustres 
pedagògics 
- Coordinador de 
formació 
- Equip Directiu 

- Des de fa dos cursos es 
duen a terme claustres 
pedagògics on es 
comparteixen i debaten 
propostes i estratègies 
metodològiques.  

-Institucional -Desenvolupar 
el lideratge 
compartit i 
distribuït entre 

- Crear les àrees de 
responsabilitat 
perquè tots els 
mestres assumeixen 

- Claustre de 
mestres 
- Mestres 
responsables 

- Tots els mestres han 
assumit dites àrees amb 
més o menys 
responsabilitat en funció de 
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els mestres de 
l’escola. 

espais de decisió i 
gestió.  

 - Equip directiu les seves capacitats i grau 
d’implicació. 

-Institucional Aconseguir la 
participació de 
l’alumnat i la 
seva implicació 
en la presa 
d’algunes 
decisions de 
l’escola. 

- Crear la comissió 
de delegats i la seva 
dinamització i 
desenvolupa- 
ment. 

- Comissió de 
delegats 
- Director 

- La comissió de delegats 
funciona des de fa 5 cursos 
i a través d’ella, l’alumnat 
pren decisions i augmenta 
el seu grau 
d’empoderament. 

-Institucional - Comunicar 
adequadament 
i a través de 
diferents 
canals tota la 
informació de 
l’escola. 

- Potenciar la web i 
el blog de l’escola. 
- Mantenir viu el 
plafó informatiu de 
l’escola i les 
vidrieres de les 
aules per comunicar 
el que feim. 
- Organitzar una 
jornada de portes 
obertes per donar a 
conèixer la manera 
de fer feina de 
l’escola. 
- Ambientalitzar el 
hall de l’escola 
perquè doni a 
conèixer qui som 

- Coordinadors 
informàtics 
- Tutors/es 
- Mestres 
responsables 
- Equip directiu 

- Durant aquest curs, hem 
estrenat nova web amb una 
valoració positiva per part 
de les famílies. En aquesta, 
hi és tota la informació de 
l’escola. És clara, 
exhaustiva, atractiva, 
detallada… 
- El blog recull, cada curs, 
més de 150 activitats que 
donen fe del batec de 
l’escola. Es consultat per 
famílies i mestres 
- El plafó informatiu i les 
vidrieres de les aules son 
plens de cartells on es 
mostra el que feim a les 
aules. 
- S’ha organitzat una 
jornada de portes obertes 
alt un alt èxit de participació 
i donada l’experiència es 
continuarà en el futur. 
- El ROF detalla totes les 
comunicacions que l’escola 
té plantejades per arribar a 
tota la comunitat educativa. 
- En aquest darrer curs s’ha 
creat un Whats App entre 
els mestres realment 
funcional i ben valorat per 
part d’aquests. 

- Solidaritat - Promoure 
accions com a 
escola 
solidària que 
som. 

- Cursa solidària 
- Berenars solidaris 
- Dentistas sobre 
ruedas  
- Campanya 
d’apadrinament 

- Mestres 
responsables 
d’aquestes àrees 
de responsabilitat 
- Tot el claustre de 
mestres 

- Hem instaurat totes 
aquestes accions a cada 
curs amb molts diners 
recaptats i sobretot, 
conscienciant als nostres 
alumnes en la necessitat 
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- Visita i 
acompanyament als 
majors amb 
assistència 
domiciliària 
- Recollida de taps 
de plàstic per 
afavorir a infants 
amb greus 
discapacitats 

- Equip directiu d’atendre a les persones i 
comunitats més 
desafavorides.  

- Ambiental - Promoure 
accions 
exemplars com 
a escola verda 
que som i per 
protegir al 
medi ambient. 

- Recollida de piles 
- Recollida de paper 
i gestió en l’ús 
d’aquest 
- Jornades 
medioambientals a 
càrrec d’un ponent 
de reconegut 
prestigi 
- Sembra d’arbres i 
plantes 
- Funcionament de 
l’hort escolar 
- Campanyes 
d’estalvi energètic 
de llum i calor 
- Aprofitament dels 
residus orgànics 
dels berenars i del 
menjador per a la 
fabricació de 
compost 
- Taller de 
meteorologia 
- Projecte de camins 
escolars 
- Projecte de 
reforestació de la 
S´quia de son 
Mascaró 
 

- Comissió de medi 
ambient 
- Pla 
medioambiental 
- Apima 
Ajuntament 
- Conselleria de 
medi Ambient 
- Equip directiu 
 

- S’han recollit quilos i 
quilos de piles, de paper, 
d’envasos, de bombetes i 
florescents evitant que els 
residus perillosos vagin a 
parar al nostre entorn i se li 
ha donat una segona vida 
al paper usat.  
- Es du a terme un taller de 
meteorologia a cada curs 
per part del curs de 4t. 
- L’hort escolar funciona 
com a taller i és ben valorat 
entre els alumnes. 
- A cada curs s’ha convidat 
a un expert ambiental i ha 
obert els ulls i la 
consciència del nostre 
alumnat envers diferents 
problemàtiques ambientals. 
- Els alumnes i els mestres 
han sembrat 10 arbres al 
pati, flors i diferentes 
plantes. Els hem cuidat, els 
hem aprofitat 
pedagògicament i milloren 
el nostre entorn. 
- S’ha completat al llarg de 
quatre cursos el projecte de 
camins escolars que és la 
contribució de l’escola a la 
mobilitat del municipi. 
- S’ha dut a terme el 
projecte de reforestació de 
la Síquia de son Mascaró, 
projecte pioner i i singular 
per preservar un bosc de 
ribera al municipi. 
- Ens arriben moltes 
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bicicletes i patinets  a 
l’escola que donen fe que 
moltes famílies ja no venen 
amb cotxe a l’escola i la 
prova més fehaent és que 
l’aparcament de bicis ja no 
és suficient. 

- Institucional 
i pedagògic 

- Compartir el 
coneixement 
entre tota 
l’escola. 

- Tallers intercicles 
- Programes de 
foment de la lectura 

- Tutors/es 
- Equip de suport 
- Equips de cicle 
- Equip directiu  

- És una pràctica habitual a 
l’escola que els alumnes 
que assoleixen 
aprenentatges especials, 
els comparteixin amb altres 
alumnes d’altres edats; els 
tallers són intercicles; tenim 
programes com “LLEGIM 
EN PARELLA” , 
“GERMANS LECTORS, 
“LECTURA ENTRE 
CICLES” que ens permeten 
treballar aquesta 
competència amb alumnes 
de diferents edats i cursos. 

-Institucional - Posar en 
pràctica una 
gestió 
econòmica 
transparent, 
sostenible i al 
servei de les 
necessitats de 
mestres i 
alumnes. 

- Distribució dels 
diners dins el 
Programa de 
Reutilització 
- Model de gestió 
dels diners del 
centre a través de 
ROF 

- CCP 
- Comissió del 
Programa de 
Reutilització 
- Equip directiu 

- L’escola es troba 
sanejada econòmicament. 
S’han fet una llarga llista 
d’inversions i es tangible 
una inversió real de béns i 
equips i a més, el 
Programa de Reutilització 
es posa al servei del procés 
de canvi metodològic del 
centre.  
- Tots els mestres i el 
consell escolar reben 
informació detallada de 
com gastam els diners i els 
criteris que seguim i 
aquests ho valoren 
positivament. 
 

- Institucional - Extreure els 
trets d’identitat 
de l’escola que 
ens atorguin 
coherència, 
singularitat i 
seguretat. 

- Recull dels trets 
definitoris de la 
nostra escola a 
través de la CCP, 
cicles i claustre  

- CCP 
- Equips de cicle 
- Claustres 
ordinaris i 
pedagògics 
- Equip directiu 

- En un sol full estan 
resumits els trets definidors 
de la nostra escola. S’han 
votat en claustre; estan 
exposats a la web i 
serveixen, entre altres 
coses, perquè els mestres 
que triïn la nostra escola 
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com el seu lloc de feina, 
sàpiguen a quin tipus 
d’escola venen i que es 
trobaran  

- Institucional - Reconèixer la 
formació de 
centre com a 
primordial, 
indispensable i 
inherent a la 
manera de fer 
de l’escola i a 
més, com a 
necessari si 
volem la 
millora docent i 
de 
l’aprenentatge 
dels nostres 
alumnes.  

- Seminari de centre 
- La nostra 
integració dins el 
PIP 

- Coordinador de 
formació 
-  CEP de Palma i 
després d’Inca 
- Claustre de 
mestres 
- Equip directiu 

- Des de fa 8 anys, l’escola 
acull un seminari de centre 
que ha estat clau per 
l’avenç i la línia pedagògica 
del centre. Hi participa el 80 
% del claustre. 
- L’ha liderat sempre una 
persona aliena a l’Equip 
directiu i aquest sempre li 
ha donat ple suport. 
- L’escola no seria com a 
tal sense el funcionament 
del seminari.  
- Des del començament del 
programa PIP, l’escola hi 
ha estat present. Tenim 
l’honor de trobar-nos dins 
un club selecte de centres 
capdavanters i hem rebut 
recursos econòmics i de 
finançament per aquesta 
condició.  

- Pedagògic - Reconèixer la 
cohesió de 
grup i la 
convivència 
com a valors 
indispensables 
en la vida del 
centre i 
assegurar-los 
com a base de 
l’aprenentatge. 

- Ubicar dins l’horari 
setmanal un espai 
per a la cohesió 
grupal i facilitar 
eines i instruments 
perquè els tutors 
mantenguin 
cohesionats els 
seus grups  

- Seminari de 
centre 
- Pla d’Acció 
tutorial i de 
convivència 
- Claustres 
ordinaris i 
pedagògics 
- Equip de suport 
- Orientador del 
centre 
- Equip directiu 

- Des de fa 4 cursos, 
l’escola té establert un 
horari setmanal dedicat a la 
cohesió dels seus grups. 
Prova d’això, és la baixa 
conflictivitat social de les 
aules. S’ha fet un recull 
molt important de 
dinàmiques i estratègies de 
cohesió i el cap d’estudis 
vetlla perquè els tutors 
posin en pràctica aquestes 
dinàmiques i intervé en 
situacions de conflicte 
segons l’establert en el 
PAT.  

- Institucional - Aconseguir 
relacions 
positives i 
fluides amb 
L’APIMA, 
l’Ajuntament i 

- Reunions 
periòdiques amb 
ambdues entitats i 
recerca d’acords i 
l’impuls d’accions 
positives per al 

- Apima 
- Ajuntament 
- Consell escolar 
- Equip directiu 

- El centre manté unes 
excel·lents relacions amb 
l’APIMA amb qui treballam 
colze a colze. Mai ens han 
fallat i són un actiu 
imprescindible per a 
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altres entitats i 
persones del 
municipi. 

centre. 
 

l’escola. 
- L’escola, després d’una 
etapa difícil, ara manté 
unes relacions positives i 
fluides amb l’Ajuntament i 
aquest promou millores i 
assegura inversions i plans 
per al bé de l’escola.  

- Institucional - Promoure 
millores de 
l’edifici escolar 
que assegurin 
les bones i 
dignes 
condicions de 
feina i 
d’aprenentatge 
de mestres i 
alumnes. 

 - Ajuntament 
- APIMA 
- IBISEC 
- Taller de 
bricolatge 
- Equip directiu 

- L’escola, en els darrers 
anys ha vist millores i 
inversions importants i no 
sols hi han participat 
l’Ajuntament i l’IBISEC, sinó 
que els mateixos alumnes 
han construït per a l’escola 
un munt de béns que l’han 
enriquida i i li han afegit 
valor.  
- Impermeabilització de les 
cobertes de l’escola, 
principalment del gimnàs i 
de les aules d’infantil. 
- Millores en el 
clavegueram de l’escola. 
- Millores en el terra i 
finestres del gimnàs. 
- Millores en el joc d’infantil. 
- Captació d’aigua de pluja. 
- Substitució d’una nova 
caldera de calefacció més 
eficient que l’anterior. 
- Instal·lació de plaques 
fotovoltaiques als terrats de 
les aules. 
- Millores en la climatització 
de l’escola amb tendals i 
ventiladors.  

- Institucional - Assolir la 
plena 
participació, 
col·laboració i 
compromís de 
les famílies 
amb la seva 
escola. 

- Jornada de portes 
obertes; presentació 
de l’escola; reunions 
de tutoria 
col·lectives de 
principi de curs; 
reunions 
periòdiques amb 
l’APIMA. 

- APIMA 
- Delegades d’aula 
- Tutors/es 
- Apima 
- Jornada de 
portes obertes 
- Delegades d’aula 
- Presentació de 
l’escola 
- Reunions de 
tutoria col·lectiva 
de principi de curs 

- L’escola veu com les 
famílies participen i 
col·laboren en múltiples 
vessants i en el dia a dia 
del centre, fins al punt que 
podem dir que l’escola és 
permeable amb les seves 
famílies i assegura un 
paper actiu al llarg del curs 
escolar. 
- Disposam de nou mares 
que són delegades dels 
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- Hall de l’escola 
- Equip directiu 
 
 

grups classe i fan de pont 
entre els/les tutors i la resta 
de les famílies.  
- L’Apima s’encarrega de la 
bunyolada, del mercadet 
solidari,  de la Fira del 
Llibre, i col·labora amb la 
festa de fi de curs, amb el 
programa de reutilització i 
amb tot allò que se li 
demana. 
- L’Apima ha aportat 
finançament per apuntalar 
el procés de renovació 
pedagògica emprès a 
l’escola. 
- Les famílies participen de 
les reunions de tutoria 
col·lectiva entre un 80 i 90 
%. 
- Les famílies aporten 
econòmicament a l’escola i 
la proporció dels que ho fan 
són el 95 %. 
- Les famílies aproven la 
gestió que l’equip directiu 
està duent a l’escola 
- 30 nins i nines d’altres 
municipis ens han triat 
perquè sigui la seva escola 
durant els propers 9 anys. 

-Infraestructur
es 
 
 
 
 
 
 

- Aconseguir 
un entorn 
cuidat, ric, 
estimulant al 
recinte escolar  

- Sembra d’arbres, 
plantes i flors 
- Ambientalització 
del hall de l’escola 
on mostram les 
imatges dels actors 
de l’escola; els 
projectes; els jocs 
de pati, etc. 
- Fabricació 
d’objectes i 
d’instal·lacions per 
part dels mateixos 
alumnes a través del 
taller de bricolatge.  

 - Començam les classes 
amb música 
- Hem sembrat 10 arbres 
amb l’alumnat de l’escola 
com a símbol del que som 
- Sols basta veure el hall de 
l’escola i un es fa una idea 
clara de l’escola que som. 
- El plafó general de 
l’escola i les vidrieres són 
plens de cartells que 
il·lustren tot el que feim a 
l’escola. 
-  El taller de bricolatge 
fabrica objectes i 
instal·lacions que 
enriqueixen l’entorn escolar 
i fan que els alumnes el 
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facin seu. 
- Tenim un projecte de jocs 
de pati en el que els 
alumnes tenen moltes 
possibilitats d’oci i ocupació 

- Salut - Establir els 
protocols per a 
la bona salut 
dels nostres 
alumnes i de 
com actuar en 
situacions 
d’emergència. 

- Taller d’alimentació 
saludable a cada 
curs de 5è a càrrec 
de pediatres i 
infermeres dels 
centres de salut 
respectius. 
- Instaurar el dia de 
fruita el dilluns de 
cada setmana. 
- Protocols en cas 
d’intervencions de 
salut i coordinació 
amb el 061. 

- Centre de salut 
de Santa Maria i 
de Santa Eugènia 
- Tutories 
- Conselleria de 
Salut 
- 061 
- Equip directiu 

- Durant els darrers 7 
cursos s’ha dut a terme al 
nostre centre, el taller 
d’alimentació saludable al 
curs de 5è. 
- El dia de fruita, el dilluns 
de cada setmana està 
instaurat i respectat per la 
majoria dels alumnes. 
-  Disposam d’una 
farmaciola general i una 
específica amb els fàrmacs 
indicats per situacions 
d’emergència i tenim una 
relació de nins i nines amb 
patologies greus dins el 
programa d’Alerta Escolar a 
disposició de tots els 
professionals de l’escola 
amb les indicacions de com 
actuar. 
- De manera periòdica, els 
mestres ens formam en 
primers auxilis 
- Comptam amb un 
desfibril·lador  

- Institucional - Assolir la 
plena 
integració i bon 
acolliment als 
nous mestres 
que venen a 
treballar a la 
nostra escola. 

- Posar en pràctica 
el Pla d’Acollida del 
Professorat 

- Pla d’Acollida del 
Professorat 
- Comissió de 
delegats 
- Equip directiu 

- Els mestres que ens 
arriben a l’escola se senten 
ben acollits des del primer 
dia. Els presentam a tots 
els mestres i alumnes de 
l’escola; els delegats de 
curs els mostren el recinte 
escolar i l’equip directiu els 
hi facilita les eines i la 
informació necessària 
perquè s’integrin des del 
primer dia  

- Institucional Comprometre’n
s amb la 
llengua i 
cultura 
catalanes.  

- Actualització del 
projecte lingüístic 
- Celebració de la 
Fira del Llibre 

- Claustre de 
mestres 
- Projecte 
Lingüístic de 
Centre 

- Disposam d’un bon 
projecte lingüístic que ens 
compromet amb la nostra 
llengua pròpia però que 
també reconeix la diversitat 
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- Tutories  
- Equip directiu 
 

lingüística de la nostra 
comunitat educativa i ens 
allunya d’un plànol de 
conflictivitat lingüística 

 

 
3. EL DIAGNÒSTIC ACTUAL DEL NOSTRE CENTRE 

 

LES FORTALESES DE LA NOSTRA 
ESCOLA 

LES FEBLESES DE LA NOSTRA ESCOLA 

- La nostra escola presenta una 
organització i funcionament notables. 

- La gran majoria del nostre alumnat ve 
feliç a l’escola i s’hi sent identificat 
amb ella. 

- Tenim un entorn privilegiat, que podem 
aprofitar pedagògicament. Conté 
valors històrics, paisagístics i 
etnogràfics molt interessants que es 
troben al nostre abast.  

- La nostra escola es estimada i 
valorada per la comunitat educativa. 

- Una bona part de la plantilla de 
mestres l’ocupen bons professionals 
que s’impliquen i es comprometen 
amb la seva tasca. 

- Bona part dels professionals de 
l’escola adquireixen responsabilitats 
importants. 

- Les condicions de feina dels 
professional són més que notables i el 
ROF les regula. 

- Les famílies senten que disposen 
d’una bona escola per als seus fills. La 
majoria col·laboren, la respecten, la 
defensen i l’aprecien. 

- Les famílies participen de moltes 
activitats de l’escola. L’escola és 
permeable i les famílies hi tenen 
cabuda de manera habitual i 
normalitzada. 

- Disposam d’una Amipa activa, 
col·laboradora, amb la que podem 
comptar per tot i amb la que que tenim 

- Una part, molt reduïda, dels mestres de 
l’escola, s’impliquen poc i mostren baix 
compromís. 

- Són pocs els espais que proveïm als 
professionals fora de la feina que facilitin 
l’encontre i el teixit de relacions. 

- Hem de definir millor la concreció 
curricular del centre, clarificar més allò 
que volem que aprenguin els nostres 
alumnes i com avaluar-ho. 

- Hem acordat que  el llibre de text ja no és 
l´única font de coneixement i ho hem fet 
en pro de metodologies més actives i 
situacions d’aprenentatge que tenguin en 
compte també als alumnes vulnerables. 
Feim projectes, tallers, ambients 
d’aprenentatge, grups interactius…  Totes 
aquestes innovacions han enriquit l’escola 
però han creat dubtes a nosaltres 
mateixos i a les famílies. Aquesta passa 
és arriscada i cal assegurar-la més. 
Estam en el camí. 

- El nombre de mestres que participen del 
procés de formació no és del 100%, però 
s’hi acosta. Aquesta dada em fa pensar 
que no hi existeix una unanimitat total en 
el traçat pedagògic que ha emprès 
l’escola. Voldria, per això una participació 
total sense fissures i tothom remant en la 
mateixa direcció i convinçudament. 
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una bona relació i bona coordinació. 
- Tenim establert una bona coordinació 

escoleta-escola-institut. 
- Els alumnes de l’escola estan 

representats per una comissió de 
delegats que funciona bastant bé. Els 
nins i nines tenen la capacitat de 
decidir sobre determinades parcel·les i 
de tenir el protagonisme que mereixen. 

- L’escola està ben definida mitjançant 
uns trets pedagògics i com a institució. 

- L’escola està treballant molt a nivell 
pedagògic i estam combinam el 
seminari de centre i els claustres 
pedagògics per vertebrar una 
autèntica línia de centre. 

- Fa tres anys que ens trobam dins el 
PIP, és a dir, dins un grup selecte de 
centres que han apostat per la millora 
docent i això ens obliga a una gran 
responsabilitat. 

- L’escola disposa comunica bé el que 
fa tant pel que fa a la web i blog, com 
circulars, panell informatiu, etc.  

- L’escola fa moltes coses, passen 
coses, els alumnes senten que feim 
coses per a ells i l’escola sembla 
quelcom viu i despert. 

- En els darrers cursos un nombre 
significatiu de famílies fora del terme 
municipal de Santa Eugènia ens ha 
triat perquè siguem l’escola dels seus 
fills i filles atès que estam adquirint 
una nomenada positiva. 

- L’entorn de l’escola és estimulant i 
atractiu. 

- L’escola presta molta importància a la 
formació i és la palanca de la millora 
docent. 

- L’escola disposa d’una bona gestió 
dels recursos econòmics i les 
demandes dels mestres es cobreixen 
amplament. S’hi han fet moltes 
inversions i es fa visible, però sense 
posar en perill la sostenibilitat 
financera de la institució. 

- Pel que fa al lideratge compartit, el 
professorat assumeix àrees de 
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responsabilitat que faciliten la 
corresponsabilitat i el fet de compartir 
un projecte comú. 

- Els espais comuns del centre es 
troben a l’abast dels mestres. Així, 
aquests poden diversificar els espais 
on els alumnes aprenen i emprar llocs 
diferents a les aules per adaptar-se a 
diferents situacions d’aprenentatge. 

- Tenim uns baixos indicadors de 
conflictivitat i la convivència i la 
cohesió a les aules és francament 
bona. 

- L’IAQSE ens indica que el nostre 
alumnat presenta un rendiment 
acadèmic per sobre de la mitjana i 
sabem que en acabar la primària, els 
nostres alumnes destaquen en 
competència digital, producció de 
textos i feina en equip. 

- L’escola disposa de bons plans encara 
que cal actualitzar-ne alguns. 

- Crec, sincerament i honestament, que 
tenim una escola millor que la que 
vàrem iniciar al començament. 

 

 

4. EL DIAGNÒSTIC DE LA MEVA TASCA DIRECTIVA 

 

 

 

LES MEVES FORTALESES LES MEVES FEBLESES 

- Disposo d’una gran capacitat de     
feina. De fet, dedic molt de temps a        
l’escola i hi inverteix il·lusió i passió       
per igual, superant amplament les     
37,5 h setmanals que són les      
reglamentàries. 

- En ocasions soc obstinat i vull tenir-ho       
tot controlat. 

- Amb determinats professionals tenc    
expectatives baixes. 

- No soc ràpid prenent les decisions.      
Necessito temps i calibrar-ho tot. 
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- Crec que disposo d’una bona     
capacitat d’organització perquè   
preparo i planifico les coses amb      
temps i atenent als detalls i a les        
circumstàncies.  

- Tenc sempre present al meu equip      
directiu al qui escolto i demano      
consell, contrasto les meves    
decisions i opinions; cerc l’acord i me       
mostro sincer i honest amb ells.      
Compartim moltes opinions tot i     
algunes diferències. 

- Soc una persona de principis i crec en        
la paraula donada. 

- Dedic temps a formar-me en la meva       
funció directiva. 

- Sé reconèixer els meus errors     
naturalment. No em crec en la      
possessió de la veritat absoluta i em       
plantejo dubtes i repenso les meves      
decisions. 

- Crec que conec amplament els meus      
defectes i les meves virtuts. 

- Me mostro sempre educat i correcte      
amb les persones. 

- Soc rigorós i metòdic amb la meva       
feina. 

- Dedico temps a acollir bé als      
professionals que s’incorporen a la     
nostra feina. 

- Presto ajut a la majoria de les       
persones de la comunitat educativa i      
sempre quan m’ho demanen. 

- Tenc una relació immillorable amb els      
alumnes de l’escola. M’aprecien,    
m’ajuden, soc un referent per a ells i        
em donen molt més del que jo els puc         
retornar. 

- Tenc una bona relació amb la majoria       
dels professionals de l’escola i amb      
alguns gairebé d’amistat. 

- Mantenc unes bones relacions amb     
les famílies de l’escola a les que       
atenc adequadament, ajut i sempre     
amb respecte i atenció. 

- Em prenc seriosament la meva feina i       
m’hi sent molt responsable. 

- Tenc per costum agrair, reconèixer i      

- Soc molt exigent amb mi mateix i amb        
els altres, a vegades massa… 

- Soc un tant perfeccionista, encara que      
he rebaixat bastant aquest tret respecte      
del passat.  

- M’agradaria mantenir una millor relació     
amb alguns pocs professionals de     
l’escola amb qui mantenc una relació      
estrictament professional i ajustada. He     
intentat un acostament, he tengut gestos      
de conciliació però no han donat resultat. 

- No disposo de l’astúcia necessària en la       
majoria de les situacions conflictives. Es      
un terreny en el que no em sent còmode. 

- En ocasions hauria de millorar més la       
meva organització. Són tantes les     
tasques que he d’afrontar que les hauria       
de simplificar més. 

- En els claustres hauria de donar més la        
veu als companys i companyes. Tothom      
necessita protagonisme i reconeixement    
i això ho hauria de cuidar més. 

- Soc una persona seriosa en la feina, no        
així en la meva vida privada i hauria de         
perdre aquesta rigidesa, relativitzar-ho    
més tot, riure’m més de mi mateix i amb         
els altres... 
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valorar la feina dels diferents     
professionals de l’escola tant per     
escrit com verbalment i en públic i en        
privat. 

 
 

5. L’ESCOLA PER LA QUAL VULL TREBALLAR 
 

- Una escola oberta al món i a les persones. Una escola desperta i viva. 
- Amb vocació de servei públic que dóna servei a la ciutadania del seu entorn. 
- Una escola desperta, inquieta, on passen coses, coses importants; que deixa           

empremta i que és important per les persones que la formen. 
- Una escola cohesionada on es teixeixen bones relacions, profundes i          

duradores. 
- Una escola solidària i sensible davant les persones i pobles desafavorits, que            

pensa amb ells i promou accions per al seu benestar. Solidària també entre             
els seus membres que s’ajuden, es donen suport mutu i creen objectius            
col·lectius. 

- Una escola verda i sostenible que estima la terra i les seves criatures, que les               
protegeix i les defensa, perquè sols tenim un món i tenim el deure de              
cuidar-lo i preservar-lo. 

- Una escola que estima la seva llengua pròpia que és la catalana, que la vol               
preservar perquè la puguem contagiar a tots i encoratjar el seu ús en total              
normalitat. Això ens porta a una discriminació positiva de la llengua catalana            
enfront les altres llengües. Però també defensam la riquesa lingüística que           
atresoram. En el nostre centre no hi ha llengües bones i dolentes, llengües             
amigues i enemigues... La diversitat lingüística és una riquesa i com a            
citutadans del món que volem per als nostres alumnes, quant més llengües            
es dominin, millor!  

- Una escola que tengui en compte en tot moment la igualtat entre homes i              
dones perquè encara ens trobam amb una societat profundament masclista i           
cal situar a les dones en el lloc que mereixen que no és més que en plànol de                  
la igualtat. Per tant, cal que es tengui en compte en el llenguatge, en les               
programacions d’aula, en les comunicacions de l’escola...  

- Una escola que gestiona els seus recursos econòmics amb transparència i           
rigor, tenint sempre present que gestionam diners públics i que aquests           
mereixen una gestió sostenible i exemplar que prioritzi les necessitats més           
importants. 

- Una escola amb un entorn cuidat, acollidor, ordenat, engrescador i estimulant           
que convidi a la feina i a la creació. Amb elements naturals com ara, arbres,               
plantes, objectes i coses fetes pels propis nins i nines. 
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- Una escola amb professionals compromesos, implicats, que estimen la seva          
professió i la dignifiquen. 

- Una escola que empodera als seus alumnes, que els atorga parcel·les de            
responsablilitat i decisió; que té una expectativa alta en el seu potencial i             
capacitat. Un alumnat que sent a l’escola com a seva, que la defensa i que la                
considera important i referent.  

- Una escola que transmet els millors valors i principis als seus alumnes. No             
sols són importants els coneixements. També els valors i els principis són            
fonamentals i els han d’acompanyar tota la seva vida. L’escola ha de crear             
els substrate moral de millors persones i ciutadans perquè cada un forgi la             
seva personalitat i identitat des de la millor base humanista. 

- Una escola que està ben connectada amb el seu entorn, que no està aïllada i               
que teixeix bones relacions amb les entitats i persones del seu voltant. 

- Una escola que té en compte a les seves famílies, que treballa per la seva               
participació, implicació i opinió. Que les té en compte i que aquestes se             
senten representades en el centre. 

- Una escola que comunica bé i amb il·lusió i entusiasme tot el que fa i ho fa a                  
través de diferents canals: físics i on line. I en aquesta comunicació hi té en               
compte el llenguatge que empra i que aquesta ha de ser atractiva i ha de               
crear interés i il·lusió. Així cuidarem el format i l’estil de la nostra web i blog. Al                 
hall, al plafó informatiu, a les finestres de les classes hi seran presents             
cartells que difonguin l’activitat de l’escola.  

- Una escola inclusiva, que vol arribar a tot tipus d’alumnat incloent als més             
vulnerables i ho feim a través de metodologies actives, a través de situacions             
d’aprenentatge diversificades atenent a la diversitat del nostre alumnat. Una          
escola inclusiva és aquella que ha de garantir un principi: tots els nins i nines               
han de guanyar. 

- Una escola que creu en la innovació, entesa com el conjunt de processos             
d’estratègies, organitzacions, instruments, que estan al servei del canvi i la           
millora pedagògica. La innovació no és una mera ocurrencia, moda o           
aquelles propostes mancades de solidesa i eficàcia. És quelcom que provoca           
millores en l’aprenentatge dels nostres infants. 

- L‘escola on l’alumnat és el principal objectiu de la nostra feina i, per tant, eix               
sobre el que ha de gravitar tota la nostra docència. 

- Una escola com a centre productor de talent, energia, emoció, passió i            
coneixement. 

- Una escola que reconeix i premia l’esforç i la feina ben feta. 
- Una escola organitzada, articulada mitjançant òrgans unipersonals i        

col·legiats; capaç de donar resposta a les situacions de dificultats que es            
presenten.  
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- Una escola que creu en la formació del professorat com a eina per a la               
millora docent i on el debat i la reflexió pedagògica sempre ha de ser viva i                
present.  

- Una escola que planifica bé i avalua millor encara. 
- Una escola que aposta per a la línia de centre; que forja un esquelet              

pedagògic coherent i comú que transpuï una metodologia fonamentada sobre          
acords pedagògics fruit del consens entre els seus membres. 

- Una escola democràtica i lliure d’imposicions que expressi els anhels i           
sensibilitats de tots i totes. 

- Una escola on tothom se senti valorat, reconegut i se senti protagonista. 
- Una escola que acull bé als que ens arriben; que és hospitalària i que integra               

als nouvinguts des del primer dia. 
- Una escola que és humana i familiar i on tots els seus membres tenen noms i                

llinatges, una identitat i històries personals intransferibles. Per tant,         
promovem el coneixement de tots i totes 

- Una escola, en definitiva, que és de tots i totes, que és petita per fora però                
gran per dintre i que és estimada perquè és referent i important per als qui la                
integren. No té perquè ser perfecta, ni ideal però la volem singular, genuïna i              
especial. 
 

 
6. LA COMUNICACIÓ: 

 
És un aspecte cabdal i decisiu en tota gestió d’un equip directiu. D’aquest element              
en depèn la seva credibilitat, el seu lideratge, el seu estil… 
Consider que els principis sobre els que s’ha d’assentar una comunicació adequada            
són els següents: 

- La transparència. Molt poques coses a ocultar, les mínimes i sobretot les que             
afectin a la confidencialitat i a la privacitat. La major part de la informació ha               
de ser pública i degudament argumentada. 

- La coherència entre els membres de l’equip directiu és fonamental. La           
diversitat i la pluralitat d’opinions és una riquesa però en qüestions           
fonamentals cal mostrar una sola cara i criteris comuns. Per això, és tan             
important la coordinació entre els seus membres. 

- A l’hora de debatre sobre qüestions conflictives, no resulta elegant parlar en            
referència a persones absents ja que aquestes no es poden defensar i es             
troben en situació de desigualtat. 

- El director no emprarà paraulotes; no prendrà mà del sarcasme; dels acudits            
fàcils; no denigrarà ni ridiculitzarà a companys...  

- Comunicarà les coses amb bona dicció; vocalitzant i emprant bé les pauses i             
les millors paraules. 

- Comunicarà amb claredat, no tendint a la confusió i sí a la coherència. 
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- Quan es vulguin comunicar decisions importants als mestres en particular,          
mai es farà als passadissos o en públic. Sí per contra, es procedirà en privat,               
d’asseguts i a l’espai tancat adequat a cada situació.  

- Si rebem queixes de mestres en particular, escoltarem i ho informarem als            
mestres afectats amb immediatesa, perquè sinó podem generar desconfiança         
i sospita. Davant aquests conflictes actuarem amb cautela, prudència,         
respecte, serenor i tranquil·litat. Aportarem solucions als conflictes i donarem          
suport als afectats per a l’enteniment i l’acord. Recorrerem a la mediació si és              
necessari. 

- Els directors parlam contínuament en públic i cal cuidar molt aquest aspecte            
perquè segons com ho facem obtindrem la confiança i la credibilitat de la             
gent. 

- Cal que comuniquem amb seguretat, amb claredat, amb autocontrol,         
positivament, amb transparència, cal persuadir, contagiar entusiasme i        
il·lusió, cal triar les paraules adequades a cada moment i cuidar al màxim el              
llenguatge corporal... per tant, tot un repte! 

- Les reunions cal preparar-les al màxim. Han de començar amb puntualitat i            
acabar segons la previsió. Cal haver fermat els aspectes més conflictius i ser             
capaços de canviar el rumb de les coses sobre la marxa, i si les coses es                
torcen cal un canvi d’estratègia. Per tant, caldrà percebre atentament la           
receptivitat o no dels companys, observar el seu llenguatge no verbal, no            
perdre de vista tot el que passa i discorr a la reunió que ha de ser útil, fluida,                  
amb acords concrets i amb un veritable avenç. 

- La vessant del llenguatge corporal i no verbal és decissiva. Aquest, transmet            
moltes coses, fins i tot, més que les paraules i l’hem de dominar i tenir-lo               
sempre en compte. Quan reps a una persona al teu despatx, és molt diferent:              
si et quedes assegut a la teva taula, no els mires als ulls, la taula queda                
enmig com una barrera, escoltes amb les mans plegades, o no t’interesses            
per la seva situació personal… 

- En canvi, és molt diferent si pel contrari, t’aixeques de la teva cadira; el              
saludes efusivament; t’asseus davant ell sense obstacles, obris les mans,          
utilitzes el sentit de l’humor, ets sempre educat i correcte... 

- Aquests detalls són primordials i depèn molt d’ells que ens vegin d’una            
manera o l’altra. 

 
7. EL LIDERATGE 

 
El director és el cap de personal del seu centre. La seva autoritat i respecte s’ha de                 
guanyar cada dia. 
 

19 



 

Per exercir un bon lideratge s’han de posseir coneixements, experiència, mà           
esquerra, capacitat de desbloqueig, optimisme, positivitat, s’ha de ser solidari i           
mostrar generositat. Igualment, cal mostrar noblesa, serenor, paciència, neutralitat,         
reflexivitat, resiliència, seguretat, capacitat de treball... Ha d’infondre confiança,         
capaç d’empatitzar amb els altres; intuïtiu i previsor. També ha de ser exemplar i              
dialogant. Igualment, mostrar fortalesa però també humanitat. Compromís i         
implicació també sempre hi han de ser presents. Cal mostrar també sentit de             
l’humor.  
Són moltes les virtuds que cal reunir. Per això és tan difícil la seva tasca i no                 
qualsevol pot exercir aquesta funció. 
 
Els seus actes i paraules son mirats amb lupa i els seus errors cal minimitzar-los               
perquè són més transcendents que aquells comesos per altres persones de rang            
inferior. 
 
I per cultivar totes aquestes virtuts, cal escoltar als altres, admetre els errors amb              
naturalitat; no mostrar mai irascibilitat ni perdre l’equilibri ni l’equanimitat en tot            
moment.  
 
“Aquell bon director és aquell que sembla que no hi és però els altres el senten                
present en tot moment”. 
 
Soc partidari del lideratge compartit. Aquell que atorga protagonisme i empodera als            
altres; que els fa millors i facilita que es prengui consciència que tots són importants               
i necessaris. Per tant, crec en la idea de delegar, de corresponsabilitzar… però             
alerta, no es bo crear el clima en el que tothom faci el que vulgui sense control. Cal                  
supervisar, fer un seguiment, donar suport, demanar comptes, resultats, però sense           
agobiar ni pretendre un control excessivament estricte i rigid. 
 
Per mostrar un bon lideratge cal que les fites estiguin molt clares, el full de ruta                
delimitat i diàfan. L’horitzó ha d’estar ben dissenyat i cal que sigui possible i              
accessible. Fins i tot cal tenir la capacitat de detectar les dificultats i canviar de               
rumb avançadament abans de caure en l’estancament i en l’stand by. Mai s’ha de              
caure en el parany de creure que ja està tot fet, de l’autocomplaença i que no calen                 
més avenços. Cal, per contra, plantejar nous reptes i crear una atmosfera            
d’inquietud per a la millora, per explorar nous camins i d’obrir nous horitzons. 

Els sis elements que cal reunir al servei del gran horitzó han de ser: 

-  Els mestres que generen i estimulen la confiança. 
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- El clima positiu que afavoreix la participació en un ambient ordenat, segur i              
motivador. 

- Seguiment proper de l’alumnat, individualitzat i global amb expectatives positives i            
en estreta col·laboració amb les famílies. 

- Avaluació dels aprenentatges amb una intenció formativa (anàlisi dels resultats           
educatius) 

- Eficàcia col·lectiva del professorat (programacions útils, reunions eficaces,         
coordinació, transparència…) 

-  Obertura i aprofitament de l’entorn 

-  I per últim, compromís de millora continua. 

 
“Canviar únicament allò que funciona i mantenir allò que ha funcionat sempre i fer              
poques coses i bones!” 
 
Perquè hi hagi un bon lideratge, hi ha d’haver: 

-       Un projecte clar, un somni, una visió de futur 
-       Nosaltres, com a líders 
- I els col·laboradors, els que ens segueixen, ens miren i creuen en el nostre               

projecte  
Sense aquests tres vèrtex íntimament relacionats, un lideratge no és possible. 
  
Els equips directius necessitam temps i silenci per aïllar-nos del dia a dia i pensar en                
el futur, en el camí que ha d’emprendre la institució. Hem de generar visió,              
orientació... Sinó, sols som activistes i els “senyors dels moments”... 
  
Cal treballar contínuament el vincle emocional perquè els altres persegueixin el           
nostre somni, perquè ens creguin, perquè hi confiïn... 
  
I per fer bé la nostra feina, cal mostrar professionalitat, vocació, orientació, passió,             
capacitat de seducció, de mobilitzar als companys, d’empodarar-los, d’integrar-los,         
d’induir-los a la reflexió, de fer-los millors, de crear xarxes i aliances, de             
convèncer-los, d’establir vincles sòlids i que perdurin en el temps... Cal ser            
empàtics, escoltar a la gent, compartir els èxits i els fracassos. I tot això, enmig d’un                
dia a dia esgotador, d’una voràgine de tasques i obligacions. SER-HI QUAN S’HI HA              
DE SER! Un bon líder sols està destinat a una classe de gent especial que estima el                 
que fa, que hi creu i que està disposat a deixar-s’hi la pell. 
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8. LA INNOVACIÓ 

 
la innovació és entesa com quelcom que renova i modifica l’estat de les coses,              
entesa també com una necessitat i no sols com una opció; un gest d’arriscar i saltar                
per sobre de la zona de confort que dóna seguretat però que no explora ni travessa                
el cercle i que pot conduir a la millora. 
  
I perquè el canvi sigui possible, tot passa per un canvi de mentalitat dels docents i                
perquè el seu tradicional protagonisme doni pas al protagonisme efectiu de           
l’alumnat. 
  
Ja no sols parlam de coneixements sinó de COMPETÈNCIES, perquè amb           
aquestes, els alumnes creixen exponencialment i s’universalitzen. 
  
Perquè a una institució escolar tengui lloc el canvi, cal que s’articulin una sèrie de               
factors: 
  

·      S’ha de facilitar el diàleg i la reflexió 
·      S’han d’arribar a acords col·lectius, compartits i assumits per la majoria 
·      S’han de definir uns objectius clars a l’horitzó 
·      Cal traçar un camí compartit 
·      S’ha d’aconseguir un lideratge distribuït 
·      Comptar amb tothom 
·      I cal treballar en confiança  

  
I el canvi implica passar: 
  
- De la jerarquia al treball en xarxa 
- Del control a l’empoderament dels companys 
- De la planificació a l’experimentació 
- I de la privacitat a la transparència 
 
En tota innovació, la formació és clau i sobretot, comptar amb agents externs que              
aportin una mirada des de fora i sacsegin consciències i despertin inquietuds. 
És fonamental el caràcter de progressivitat en tot procés innovador i no caure en              
presses ni en la precipitació. 
Cal empoderar al claustre i crear un clima de confiança i treball en equip. I cal                
facilitar flexibilitat, adaptant el procés de canvi a diferents ritmes de feina i maneres              
de fer perquè en un centre sempre hi ha un grup de mestres, més gran o més reduït,                  
que son resistents al canvi. I el grau de resistència pot ser un condicionant              
important.... 
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9. OBJECTIUS PER AL FUTUR PERÍODE QUATRIANUAL 2020-2024 

 

Amb la intenció de mantenir allò que funciona bé i aprofundir-hi, molts dels objectius              

citats anteriorment, tornaran a formular-se amb accions iguals o diferents. Per tant,            

en el següent bloc, hi constaran els objectius nous, acompanyats de tots els             

anteriors que tan bon resultat han donat al centre i que n’han de continuar donant. 

 

ÀMBIT OBJECTIUS ACCIONS  RESPONSABLES EVIDÈNCIES  

- Institucional  - Habilitar 
espais per a 
la cohesió 
entre els 
mestres que 
facilitin i 
promoguin el 
teixit de 
relacions 
positives i 
redundin en 
el bon clima 
de centre. 

- A partir del curs 
19/29 s’establiran 
en el calendari 
mensual sessions 
d’ESPAIS DE 
TROBADA. 

- Orientador del 
centre 
- Equip directiu 

- Nombre de sessions 
d’espais de trobada 
dutes a terme; 
nombre de mestres 
participants en 
aquests espais i 
valoració que en farà 
el claustre i la 
memòria de final de 
curs. 

- Institucional - Dissenyar el 
nou projecte 
educatiu de 
centre des 
d’un punt de 
vista 
participatiu i 
definir el que 
volem que 
els nostres 
alumnes 
aprenguin a 
cada un dels 
cicles 

- Actualitzar el 
PEC i la Pla de 
Concreció 
Curricular 

- Claustres 
ordinaris i 
pedagògics 
- CCP 
- Coordinador de 
formació 
- Seminari de 
centre 
- Equip directiu 

- Durant el curs 
19/20, hi ha el 
compromís d’ 
actualitzar ambdós 
plans amb la plena 
participació del 
claustre de mestres i 
assegurar la seva 
identificació. 

- Institucional Integrar als 
majors del 
municipi a la 
vida del 

- Promoure 
accions perquè els 
majors del municipi 
participin en la vida 

- Associació de 
Persones Majors 
del Municipi 
- Equips de cicle 

- Nombre d’activitats 
en què els majors 
participin a l’escola i 
valoració d’aquestes 
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centre. diària de l’escola - Equip directiu trobades 

- Institucional Assolir un 
espai 
educatiu, 
sociallitzador 
i de valors en 
el temps de 
menjador. 

- Aconseguir  per a 
l’escola un nou 
model de menjador 
municipal, ecològic 
i integral que 
superi i millori 
l’actual status del 
nostre menjador 

- Ajuntament 
- Apima 
- Ibisec 
- Associació de 
menjadors 
ecològics 
- Equip directiu 

- S’ha redactat un 
projecte de menjador 
amb l’enfocament 
descrit a l’inici. Se 
l’ha donat a conèixer 
al claustre, a les 
famílies i a 
l’Ajuntament  i s’ha 
creat una comissió 
per a la seva posada 
en funcionament per 
al curs 20/21 

- Pedagògic - Estendre 
una cultura 
de l’avaluació 
contínua al 
centre que 
ens condueixi 
a la millora 
docent 
permanent. 

 - Avaluació i 
seguiment de les 
situacions 
d’aprenentatge 
incorporades a 
l’escola. 
- Autovaluació  i 
coavaluació del 
nostre alumnat.  
- Observació entre 
iguals. 

- Seminari de 
centre 
- Coordinador de 
formació 
- Claustres 
ordinaris i 
pedagògics 
- Equips de cicle 
- Equip directiu 

- Processos 
avaluadors duts a 
terme a l’escola i 
valoració del seu 
resultat.  

Institucional - Aprofundir 
en el model 
de lideratge 
distributiu per 
tal que tot el 
personal del 
centre se 
senti 
protagonista,  

- Delegació del 
director a favor del 
cap d’estudis en 
l’àmbit del full de 
ruta pedagògic del 
centre. 
- Assignació del 
diferents mestres 
en àrees de 
responsabilitat 
d’acord amb les 
habilitats de cada 
un/una.  

- Direcció del 
centre 

- Valoració del 
claustre respecte a la 
fragmentació del 
lideratge del centre.  

Organitzatiu - Modificar 
l’enfocament 
de la PGA 
cap a un text 
que sintetitzi 
el seu 
contingut i 

- Redactar una 
PGA sols amb les 
actuacions noves a 
emprendre, més 
breu, eficient , 
avaluable i 
susceptible 

- Equips de cicle 
- Equip directiu 

- Valoració del Servei 
d’Inspecció sobre la 
nova PGA. 
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permeti la 
seva revisió 
constant 

d’introduir millores 
al llarg del curs. 

- Diversos - Aprofundir, 
millorar i 
consolidar 
tots i cada un 
dels objectius 
expressats 
anteriorment. 

Totes i cada una 
de les accions 
plantejades 
anteriorment i de 
noves que 
permetin una 
millora tangible. 

- Claustres 
ordinaris i 
pedagògics 
- Consell escolar 
- Mestres 
responsables 
- Ajuntament 
CCP 
- Comissions 
- Apima 
- Equip de suport 
Seminari de centre 
CEP d’Inca 
- Equips de cicle 
- Equip directiu 

- Cada un dels 
indicadors que 
permetin avaluar 
cada una de ,les 
actuacions previstes. 

 

 
 

10. LES ESTRATÈGIES QUE FARÀ SERVIR L’EQUIP DIRECTIU PER A          
LA CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS 
 

- Coordinant i fent seguiment, amb els/les coordinadors/es i/o els equips de cicle i              

l’equip de suport, de les propostes metodològiques que es duen a terme al centre. 

- Proporcionant, sempre que sigui possible, recursos materials i/o humans a les            

propostes pedagògiques i organitzatives. 

- Coordinant les sessions d’avaluació i vetllar pel bon funcionament del full            

d’avaluació. 

- Presentant els nous projectes al claustre, establir un temps i uns canals per a ser                

debatuts i establir un calendari per a ser aprovats. 

- Coordinant i assistint a les reunions que siguin convocades i informar al claustre              

del procés del PIP. 

- Aprofundint amb tot el claustre en la reflexió pedagògica a través del seminari a               

centre i els claustres pedagògics. 

- Proporcionant recursos relacionats amb les TAC. 
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- Supervisant les mesures i seguiment de les accions de cohesió de grup i              

enfortiment de la convivència. 

- Vetllant pel desenvolupament dels plans aprovats. 

- Avaluant la tasca realitzada amb relació als objectius proposats. 

- Vertebrant pedagògica i metodològicament totes les etapes educatives per tal que            

confereixin estructura al centre i que sigui l’expressió més clara del treball en equip i               

de línia de centre que volem dur a terme. 

- Assegurant les condicions ambientals i de recursos a les diferents aules.  

- Optimitzant els espais comuns de l’escola al servei de les diferents situacions             

d’aprenentatge; facilitant els horaris de disponibilitat d’aquests espais 

- Comunicant amb il·lusió i adequadament i per diferents canals tot el que feim a               

l’escola a les nostres famílies. 

- Ambientalitzant el centre per oferir les millors condicions ambientals que convidin i             

estimulin a l’aprenentatge. 

- Donant veu al nostre alumnat facilitant la seva participació i de la presa de               

decisions a través de la comissió de delegats. 

- Escoltant les orientacions de l’equip de suport del centre fent un seguiment de les               

dificultats d’aprenentatge que van sorgint i assegurant les mesures que portin a l’èxit             

educatiu de tot l’alumnat. 

- Distribuint l’equip docent en àrees de responsabilitat amb l’objectiu de la            

corresponsabilitat en la presa de decisions i el repartiment de tasques per assegurar             

el correcte funcionament del centre. 

- Donant continuïtat al Programa de Reutilització de Llibres de Text i Material             

Didàctic, fent-hi un seguiment i aplicant les mesures per al seu òptim funcionament             

atès que és un programa estratègic per a l’escola i en el que hi participa el 100 % de                   

l’alumnat de primària. 

- Desenvolupant i fent un seguiment del pla d’Acció Tutorial, Pla de Convivència,             

ROF i d’altres. 

- Gestionant els diners de l’escola amb rigor, transparència i proporcionalitat i al             

servei dels docents i de l’alumnat. 

26 



 

- Pel que fa al teixit de bones relacions entre els professionals del centre i al bon                 

clima de l’escola, es calendaritzaran mensualment espais de trobada on els           

mestres, voluntàriament, organitzaran sessions per aportar, transmetre, oferir, donar         

a conèixer una habilitat, un coneixement, una destresa adreçada als demés.           

Aquests espais augmentaran la coneixença entre nosaltres i milloraran la nostra           

convivència i sintonia.  

- Establint canals de comunicació adients entre els òrgans col·legiats i equip directiu             

i entre aquest i cada una de les persones que integrin l’equip humà de l’escola. 

- Oferint al professorat formació en el paquet d’eines Google-Suite. 

- Permetent la participació de les famílies en l’aprenentatge dels seus fills com a              

mostra de l’escola oberta que som.  

 

11. L’ESPAI DE FEINA DEL DIRECTOR 
 
El despatx de la direcció ha de reunir una sèrie de condicions importantíssimes             
perquè és l’espai on s’ha de construir; donar solucions; desbloquejar qüestions i on             
cal establir aliances i complicitats. 
Per això, serà un espai accessible, acollidor, ordenat, ben distribuit i classificat,            
engrescador, còmode, que convidi a la feina, a la coordinació i a la col·laboració. Ha               
de ser l’espai on es respiri un bon ambient de feina, de positivitat, on es doni                
importància a les coses, on es signin acords i s’estableixin bones relacions.  
El director sempre es disposarà físicament de cara al públic que vulgui accedir a              
l’espai. Sempre convidarà a les persones a asseure’s i tendrà cadires preparades            
enfront la seva taula i en funció de la situació el director se situarà darrere la seva                 
taula o prendrà mà de la disposició en cercle per guanyar en proximitat i capacitat               
de desbloqueig.  
 
 
 

12. DARRERES CONSIDERACIONS 
 
Per a mi la feina de director és molt difícil i complexa i li tenc molt respecte, em sent                   
molt responsable, sovint no és prou agraïda però m’apassiona, l’entenc com un            
repte i hi intent extreure’n plaer, sentit i satisfacció. 
Per a mi l’escola és un servei públic a la ciutadania i jo mateix em consider un                 
servidor públic que intenta fer la meva feina el millor que sé. Voldria que la meva                
feina servís a moltes persones i millorés la vida de totes elles. No regatejaré en               
esforços perquè sigui així i senti que el que faig és important i té valor! La fórmula                 
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és senzilla: treball, il·lusió, humilitat, generositat, compromís, implicació i passió i           
creença pel que un fa!  
Quan el setembre del 2011 vaig acceptar el relleu en la feina de director, el primer                
que vaig fer fou “arremangar-me”. Mai m’he servit del meu càrrec, ens al contrari,              
m’ha suposat més treball, major responsabilitat i cap privilegi (no en vull cap). Ara              
pens en arremangar-me encara més i afrontar el futur amb confiança i des de              
l’experiència i la maduresa.  
Per finalitzar, vull agrair especialment la feina del meu equip directiu, a na Xisca i a                
en Miquel, pel seu acompanyament, pel seu suport i per la seva dignitat com a               
persones i professionals. Vull agrair als mestres de l’escola la seva feina, sobretot             
als qui han mostrat més professionalitat, compromís i implicació. Vull també agrair a             
les famílies el seu suport i la seva col·laboració i vull, finalment, agrair l’afecte i               
estima que m’han transmès els alumnes de l’escola i als qui mai podré retornar tot               
allò que m’han sabut donar. Gràcies i sort!  
 

Antoni Picó. Santa Eugènia. Hivern de 2020 
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