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Cal saber el què es vol.
Quan es vol, s’ha de tenir el valor de dir-ho.
I, quan es diu, és necessari tenir el coratge de realitzar-ho”
(George Benjamin Clemenceau)

1.Marc legal de referència
El present document es redacta segons la normativa següent:


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



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



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



Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.



ORDRE ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.



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



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



Resolució ENS/2785/2017, de 28 de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per
seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament
d'Ensenyament.

2.Introducció
Motivació, justificació i declaració d’intencions per actualitzar el projecte
L’escola Mas Clariana està formada per tot un equip docent que treballa amb la il·lusió de tirar endavant
l’objectiu d’educar persones oferint una educació integral, amb una mentalitat flexible i molt oberta als
canvis, prenent consciència que cal una adaptació als canvis que s'estan donant en la societat.
La innovació és un dels motors de progrés del sistema educatiu i un element important per millorar-ne
la qualitat i la progressiva adequació als reptes que l’evolució social planteja. L'actual situació de canvi
en l'àmbit educatiu, està afavorint la redefinició d'escola, amb les seves virtuts i potencialitats i,
sobretot, envers els seus actors principals. Per un costat la direcció, molt més formada, per una altre
costat, els docents i la seva pràctica pedagògica i, finalment, els alumnes i la seva responsabilitat en el
seu aprenentatge i adquisició de competències.
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Al llarg de la meva curta, però intensa, trajectòria com a mestra, i des de fa vuit cursos com a directora,
sempre m'ha acompanyat una actitud positiva de millora i adaptació a les noves situacions. Una actitud
de predisposició de seguir aprenent cada dia de tot el meu entorn, dels/les companys/es de feina, de les
famílies i sobretot del mateix alumnat. Ell és la veritable font que m’inspira a obrir cada dia els sentits, la
ment i el cor.
Des dels inicis en la direcció vam estar treballant, conjuntament, la idea de canvi entre tots els mestres
que han anat passat per la nostra escola. El centre de Recursos Pedagògics de Reus ens va oferir la
possibilitat de fer a l’escola un curs de formació, curs que encara avui dia continuem fent. Aquest curs té
per objectiu possibilitar un espai per reflexionar, conèixer-se’ns, i conèixer les bones pràctiques de
cadascun de nosaltres. Això també ens va servir per treballar i col·laborar els uns amb els altres per fer
un gran equip. Un equip que vam començar a compartir una mateixa necessitat de canvi. I va ser en
aquest moment, en concret a principis del curs 2014-15, un cop aprovat el projecte de direcció per al
període 2014-18, que es va plantejar al claustre la possibilitat de començar a treballar en aquesta línia.
La proposta que es presentar va ser implementar el Sistema Amara Berri a la nostra escola.
Amara Berri va ser impulsat, per primera vegada al 1979, per la pedagoga Loli Anaut a Sant Sebastià.
Aquest Sistema es defineix com un projecte global per al desenvolupament de competències, tal com
marca el Departament d’Ensenyament en el Decret 119/2015, de 23 de juny, pel qual s’estableix
l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, quan exposa l’objectiu de fomentar les
competències d’aprenentatge al llarg de la vida.
El que hem fet és donar coherència i sentit a la teoria pedagògica. Hem portat la societat a l’aula, a
través del disseny d’activitats competencials, significatives i funcionals per als nens. Un treball per
competències des d’una metodologia i una avaluació competencials, afavorint que tots els/les alumnes
aprenguin més i millor.
De manera que “l’alumnat, quan acaba l’educació primària, haurà fet

el camí per tenir els

coneixements, les habilitats i les actituds necessàries per:


Entendre i interpretar el món que l’envolta.



Plantejar-se i resoldre problemes en col·laboració.



Interpretar la informació i analitzar-la críticament.



Expressar les seves idees d’una manera informada.



Saber fer un bon ús dels entorns digitals.



Treballar en equip i consensuar el punts de vista.



Saber expressar experiències i emocions a través de l’art.



Continuant el seu aprenentatge en l’educació secundària i al llarg de la seva vida...”

En aquest línea, durant tot el curs 2014-15, els mestres van fer viatges a Sant Sebastià per anar a veure
l’escola Amara Berri. El mateix viatge que vaig fer jo per primera vegada ara ja fa uns 15 anys, quan
després de conèixer el Sistema Amara Berri, a través d’un curs de formació a la Universitat de Lleida,
vaig decidir anar a visitar l’escola Amara Berri. Un cop allí vaig quedar atrapada en el Sistema. Em va
atrapar el concepte que tenien d’escola, de manera que, a partir d’aquell moment, la meva visió,
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l’enfocament respecte a l’educació va anar més enllà del sistema tradicional. Vaig poder observar que
l’alumnat s’havia apropiat del projecte educatiu del seu propi centre. Era el protagonista, mostrava
seguretat, autonomia i, el més important, se’l veia content aprenent.
Recordo les impressions que els mestres em transmetien quan tornaven del viatge. Les mateixes que
vaig tenir jo quan vaig estar per primera vegada a l’escola Amara Berri. Tots els mestres coincidien en
que era un bon Sistema d’aprenentatge, que volien participar del canvi i que volien deixar la seva
empremta. Aquí ja vaig veure que ho podríem fer. Els mestres estaven entusiasmats. I el canvi seria
possible.
Així que se’ls va preguntar en quina àrea, matemàtiques, llengua, plàstica, volien estar i van començar a
dissenyar les activitats competencials, donat que el llibre de text desapareixeria com a tal. Va ser un
final de curs molt i molt dur. Per una banda, continuar fent el mètode tradicional i per l’altra anar
treballant pensant en el proper curs. Durant l’estiu ens vam dedicar al tema de l’organització de les
aules. S’havia de fer una nova distribució del mobiliari, que ja teníem. Vam comptar amb l’ajut de les
famílies que van venir a pintar, moure d’un lloc a un altre els materials... La veritat, van ser uns dies per
recordar.
Va arribar el setembre i, amb ell, l’inici de curs. Havíem de començar. Recordo aquells dies amb molta
il·lusió però al mateix temps amb molt neguit. Dubtes, inquietuds, de mestres, famílies...amb molta
paciència ens anàvem recolzant i aquí estem. Hem arribat a una normalització del Sistema, tot i que som
conscients que cal anar treballant cada dia per a anar millorant i, poc a poc i amb pas ferm, assentant
les bases del Sistema per tal de garantir la permanència en el temps.
Després d’aquests vuit cursos al davant de la direcció de l’escola Mas Clariana em sento amb il·lusió i
motivació per continuar liderant a l’equip docent de l’escola Mas Clariana, per tal de seguir oferint un
projecte de qualitat pedagògica, que estableixi els mecanismes necessaris per tal de seguir treballant
amb consens, dedicació i rigor i, amb el recolzament de l’autonomia que ens ofereix el Decret 102/2010
de 3 d’agost, per continuar oferint i millorant aquesta qualitat, mantenint els bons resultats acadèmics,
el nivell d’assoliment de les competències bàsiques del nostre alumnat i l’èxit escolar, tot atenent la
seva diversitat i impulsant la participació i col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat
educativa. Tot això, sense perdre de vista la línia pedagògica que defineix el nostre Projecte Educatiu de
Centre on es manifesta que volem ser una escola catalana, de qualitat i innovadora que afavoreixi la
convivència entre tots els membres que intervenen en el procés educatiu, que continuï fent créixer una
escola equitativa, fomentadora d’objectius actius, innovadors i promotors de l’excel·lència, una escola
inclusiva, coeducadora, laica i respectuosa amb la pluralitat, compromesa amb el medi ambient educant
per avançar cap a una societat més sostenible, que treballi amb i per a la diversitat, que formi persones
crítiques i compromeses amb l’actual societat canviant i que estigui oberta a les noves metodologies i
tecnologies per aconseguir una millora en els resultats educatius del nostre alumnat.
Les raons que em motiven a continuar dirigint aquest centre educatiu, en constant canvi i comunicació,
són:


Cercar una millora educativa.
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Optimitzar totes les eines i recursos que disposa l’escola per tal que tot l’alumnat pugui
desenvolupar-se com a persona i amb èxit en la societat actual.



Dotar el centre d’una organització i estructura de funcionament que ho possibiliti.



Fomentar actituds entre alumnat, famílies i professorat que ens acostin a l’èxit de la nostra
finalitat.

És per aquestes raons, i amb la creença que hi ha models de direcció que afavoreixen la creació de
climes i dinàmiques positives, que em proposo exercir una direcció basada en un projecte que apunti
cap a:


Un lideratge pedagògic : amb la funció de motivar la comunitat dirigint totes les actuacions cap
a aconseguir l’excel·lència educativa de l’alumnat a través de la creació d’un entorn
d’aprenentatge col·laboratiu.



Un lideratge distribuït : amb la funció de delegar en les funcions i coresponsabilitat en les
decisions, però mai defugint de la responsabilitat última que suposa liderar un projecte
educatiu.



Una participació activa i oberta : amb la funció de participar-hi activament implicant al màxim
tota la comunitat.



Una comunicació eficaç i eficient: amb la funció de prendre les decisions i els acords de forma
clara i de ser comunicats a la resta de la comunitat educativa de forma transparent i
immediata.



Una innovació: amb la funció de treballar per la introducció de línies pedagògiques i
metodològiques innovadores, per procurar engrescar tant el professorat com l’alumnat en el
seu procés d’ensenyament-aprenentatge.



Una cultura d’avaluació : amb la funció d’avaluar tot el que fem, promovent una cultura
avaluativa que suposarà observar, reflexionar, avaluar i rectificar per anar millorant.

Són molts els/les educadors/res i bons/es professionals que ens acompanyen i molts els que han anat
passant en aquests vuit cursos per la nostra escola. Són mestres motivats per l’educació, que incideixen
positivament en l’alumnat, que són capaços de participar activament en projectes d’innovació i que
avancen en les bones pràctiques docents. Tots ells m’encoratgen a seguir continuant dirigint aquest
projecte de direcció.
Aquesta actualització del projecte de direcció és una proposta pensada i planificada a partir d’una
diagnosi actualitzada del centre. En el procés d’anàlisi, la participació de tots els sectors de la comunitat
educativa ha estat el primer pas per a reflectir el model de gestió i organització del centre que es vol
aconseguir. Un model on la presa de decisions participada i el lideratge compartit entre els diferents
professionals configuraran una estructura sòlida per a la gestió.
El projecte determina el plantejament de l’atenció educativa de l’alumnat en el marc d’un sistema
inclusiu, els objectius a assolir en l’àmbit pedagògic, vinculats a la millora dels resultats educatius, i d’on
es deriven les línies d’actuació previstes per al desenvolupament i l’aplicació del projecte educatiu, els
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indicadors d’avaluació, els principals recursos, els mecanismes de retiment de comptes als òrgans de
control i participació i els elements per a l’aprofundiment en l’exercici del lideratge distribuït.

3.Diagnosi actualitzada del centre
“Si coneixes l’entorn i et coneixes tu mateix/a no has de témer el resultat de cent batalles” (Sun Tzu. L’Art
de la Guerra).

L’escola i el seu entorn
Context mediat
L’escola Mas Clariana està ubicada al barri de Vilafortuny del municipi de Cambrils, en un entorn
caracteritzat per uns condicionants del medi social i cultural molt enriquidors. Les dades demogràfiques
del municipi estan al voltant dels 30.000 habitants, tot i que aquestes augmenten en les èpoques de
primavera i estiu al ser un indret de costa molt freqüentat. L’escola està rodejada de vivendes
unifamiliars, així com de diversos parcs infantils en plena natura, un centre cívic i ben comunicada amb
la resta del municipi.
Context immediat
L’Escola Mas Clariana és una escola de doble línia, de titularitat pública depenent del Departament
d’Ensenyament, és un centre que té una història relativament recent. Es situa en el curs 2006-2007 arrel
de la necessitat de poder donar acollida a la gran oferta d’alumnes pre-inscrits al municipi.
Actualment, per al curs 2017-2018, el centre consta de 6 aules d’educació infantil i 12 d’educació
primària. L’edifici de l’escola compta amb diverses aules i espais d’usos comuns com són les aules de
matemàtiques, català, castellà, medi natural, social i cultural, anglès, mitjans de comunicació, música,
plàstica, mediateca i sala de psicomotricitat. A més l’escola compta amb una pista poliesportiva, un
gimnàs cobert, una sala de mestres, una secretaria, consergeria, reprografia, un despatx comú per a
l’equip directiu, un espai destinat per a menjador i cuina, diversos petits magatzems, així com una sala
on estan ubicades les calderes. L’edifici de l’escola contempla les no barreres arquitectòniques ja que
compta amb un ascensor i la totalitat dels espais estan lliures d’obstacles. L’escola també ofereix els
serveis de suport inclusiu a l’aula, hort ecològic amb aula a cel obert, acolliment matinal, activitats
extraescolars i d’estiu organitzades per l’AMPA i equip d’assessorament psicopedagògic.
Pel que fa al context sociolingüístic la majoria de famílies tenen com a llengua vehicular el castellà,
aquest punt cal tenir-lo en compte ja que la llengua d’ús habitual en el sí de la família és quelcom
important en l’evolució dels aprenentatges de l’alumnat. Ara bé, malgrat el predomini en l’ús social del
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castellà entre el nostre alumnat, la normalització de la llengua catalana com a llengua habitual
d’aprenentatge i comunicació en les actuacions docents del centre és una realitat.

Evolució i anàlisi dels recursos funcionals del centre
Documents de centre
El PEC (projecte educatiu de centre) defineix els objectius i criteris pedagògics i orienta l’activitat
educativa del centre. Aquest document està actualitzat i aprovat per consell escolar en data 28 de
novembre de 2016.
El DC (Desenvolupament del currículum). Actualment es continua treballant en aquest document i es
proposa en les programacions de les diferents àrees curriculars el disseny d’activitats competencials, per
tal de donar atenció a tot l’alumnat i així desenvolupar al màxim les seves capacitats.
El PL (Projecte lingüístic) s’ha elaborat segons la normativa vigent explicitant el tractament que es dóna
a les llengües. Actualment s’està actualitzant.
Projecte de convivència s’ha elaborat i està en procés d’actualització segons la normativa vigent.
Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC). Per tal d’adaptar-se a la normativa de la LEC i
del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, aquest document s’ha actualitzat
i aprovat en data 28 de novembre de 2016.
El PAD (Pla d’atenció a la diversitat) estableix els criteris d’atenció a la diversitat, determina els
mecanismes organitzatius i concreta les adaptacions curriculars necessàries. La Comissió d’Atenció a la
Diversitat actualitza aquest document cada curs escolar.
El PA (Pla d’acollida) recull les actuacions necessàries i el protocol d’acolliment tant per a l’alumnat
nouvingut com per a l’autòcton. També s’hi reflecteix el protocol d’acolliment del personal docent que
forma la plantilla. Aquest document s’ha actualitzat per la comissió d’atenció a la diversitat.
El Pla d’emergència de Centre recull les actuacions a seguir davant d’una emergència per tal de vetllar i
garantir la seguretat i la protecció de tota la comunitat educativa. Aquest Pla es revisa, s’actualitza i
s’aprova cada any.
El Pla d’impuls de les TAC. Aquest Pla pretén desenvolupar la competència digital en l’alumnat
incorporant les tecnologies de la informació i la comunicació a la tasca educativa prenent com a objectiu
preferent l’assoliment de les competències bàsiques. Aquest document està elaborat i cada any es va
actualitzant a l’aplicatiu donat pel Departament d’Ensenyament.
El Pla de Comunicació. El Pla de Comunicació és un instrument viu, que s’adequarà contínuament a les
situacions canviants del centre, de la societat, dels plans o activitats que sorgeixen, de nous instruments
o eines que evolucionen, que es milloren, etc. Té com a objectiu millorar els sistemes de comunicació
interns i externs i es busquen estratègies perquè siguin més eficaces, en benefici de l’alumnat i de la
comunitat en general. Aquest document està elaborat i cada any es va actualitzant.
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Programes i projectes de centre
Programa de Salut Integral “SI”. Programa iniciat el curs 2011-2012 a Educació Infantil i Cicle Inicial a
proposta del Departament d’Ensenyament. L’objectiu principal és promoure la salut des de la infància
amb l’adquisició d’hàbits saludables que redueixin els riscos de malaltia cardiovascular i millorin la
qualitat de vida en l’edat adulta. Actualment aquest programa el treballem a tots els cursos escolars.
Programa eTwinning. És un programa educatiu que es treballa amb l’alumnat de 3r cicle. Es promouen i
s’ofereixen les eines per establir projectes educatius conjunts mitjançant Internet entre dos o més
centres educatius de diferents països d’Europa, basats en el treball en col·laboració, l’ús de les TIC i la
potenciació de la dimensió europea a l’educació.
Projecte d’Innovació Mediambiental/Escola Verda. Actualment la nostra escola compta amb el distintiu
d’escola Verda i, és mitjançant la comissió medi ambiental, que es treballa en aquesta línea
implementant diverses actuacions segons la planificació del curs.
Projecte de treball sobre les emocions. El projecte, que deriva del projecte de convivència de centre, té
com a objectiu que els alumnes siguin capaços d’expressar els seus sentiments, identificar com es
senten en diferents moments o davant de diverses situacions. A Educació Infantil, aquest treball es fa a
través de contes. A P5 a més, juntament amb 1r cicle, disposen a l’aula del context de la granota (Llibre
“Tranquils i atents com una granota”) en el que es treballen audicions de mindfulness. En tota la
primària, després del pati, es treballa la relaxació a través d’audicions de mindfulness.
Projecte contes en anglès. En tota l’etapa d’Educació infantil es destina mitja hora setmanal, per grup a
treballar en anglès de forma oral els diferents contes treballats en llengua catalana.
Projecte apadrinament lector
Aquesta activitat cooperativa consisteix en què els alumnes de 6è ajuden als alumnes de 1r en
l’aprenentatge de la lectura. A cada alumne de 6è (padrí/padrina) se li assigna un alumne de 1r (fillol/a).
Els objectius que ens hem proposat amb aquesta activitat són:
-

Millorar el nivell lector dels alumnes de 1rfomentant actituds d’interès envers la lectura.

-

Afavorir la comunicació entre els alumnes dels diferents cicles.

-

Establir i respectar el compromís d’ajuda i de cooperació entre alumnes de diferents cicles.

-

Treballar diferents estratègies de lectura.

El primer que fan els i les mestres és decidir les parelles lingüístiques, una decisió que es basa en el nivell
de competència lectora des d’on parteixen els participants. Aquestes parelles treballaran juntes tot el
curs ja que han signat un contracte didàctic. En acabar la sessió, els padrins han d'omplir un full
de registre per tal de fer el seguiment de l’evolució en la lectura.
Projecte voluntariat Bitlles Catalanes i hort escolar. Per portar a terme la dinamització del joc
tradicional de les Bitlles Catalanes amb l’alumnat de primària de la nostra escola compten amb la
col·laboració de dues persones. Aquesta activitat es realitza cada dilluns a l’hora del pati, d’11:00h a
11:30h.
Projecte voluntariat biblioteca. Aquest curs comptem novament amb la col·laboració d’una mestra
jubilada. Dins de la mediateca, presta els seus serveis a la nostra escola per tal de poder seguir amb la
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catalogació i el servei de préstec de llibres de la mediateca del centre, així com ajudar en els moments
de recerca d’informació per part de l’alumnat.
Projecte DO-ZEN. La zona DO-ZEN, que ja es va posar en funcionament el 3r trimestre el curs 2015-2016,
la seguirem fent servir per tal d’oferir a l’alumnat la possibilitat de desenvolupar el gust per la lectura en
un espai que els hi resulti engrescador i així millorar els resultats en comprensió lectora. També es
continuarà utilitzant com a punt de trobada de mestres i/o alumnes per treballar aspectes de cohesió
social i gestió d’equip. Es tracta d’un pati interior que tenim a l’escola, concretament, en la planta baixa,
entre les aules d’educació infantil i les de 1r i 2n d’educació primària, aules de secretària, direcció i sala
de mestres.
Projecte de reforç de llengua anglesa. A 3r cicle (alumnat de 5è i 6è) s’està fent, des del curs 2015-16,
una hora setmanal per grup (4 grups), en el context de “Let’stalk”, un reforç d’expressió oral anglesa,
comprensió oral i lectora, i expressió escrita de temes relacionats amb el medi ambient.
Evolució i anàlisi de la participació i la relació amb l’entorn
L’escola manté una molt bona relació amb l’Ajuntament, organismes locals i institucions (Departament
d’Ensenyament, Inspecció Educativa, Consell Comarcal, Centre de Recursos Pedagògics, Serveis
Educatius...) que permeten dissenyar un treball en xarxa i establir línies de treball conjuntes.
Existeix un lligam ben consolidat entre el nostre centre i la resta de centres educatius de Cambrils.
Seguint la línia marcada en el Projecte Educatiu de Centre mantenim una xarxa d’activitats entre el
nostre centre i l’Institut Mar de la Frau amb la finalitat de cohesionar i establir lligams entre l’alumnat
dels dos centres educatius.
Segons l’indicador de context, quant a la participació de les famílies, cal dir que la majoria mostren
actituds participatives i de col·laboració amb les diverses activitats del centre.

D’altra banda es valora molt positivament la implicació i participació de les famílies en els projectes de
l’escola, així com el conjunt de tasques que desenvolupen d’acord amb els criteris establerts en el
Projecte Educatiu de Centre:


Organització i gestió de les activitats extraescolars amb una oferta àmplia, variada i de qualitat.



La col·laboració en el plantejament d’iniciatives innovadores que desenvolupa el centre i en els
diferents actes que s’organitzen al llarg del curs.



Les aportacions de recursos materials.

Evolució i anàlisi dels resultats acadèmics
Els indicadors d’avaluació ens permeten obtenir dades referents als resultats acadèmics en relació a:


Índex d’alumnes que superen el cicle.



Índex d’alumnes que superen les diferents àrees en acabar cada cicle.



Índex d’alumnes que superen les competències de la prova Avaluació Diagnòstica de 3r.



Índex d’alumnes que superen les competències de la prova de 6è.
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Aquestes dades també ens permeten fer diferents comparacions:


Històric dels resultats dels últims cursos del nostre centre.



Històric dels resultats dels últims cursos del nostre centre en relació amb la mitjana dels
centres de la mostra de Catalunya de la mateixa categoria.
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Diagnosi actualitzada del centre: DAFO

Fortaleses

Debilitats

Oportunitats

Amenaces

-Continuïtat del Projecte de Direcció.
-La implantació i continuïtat del Sistema Amara Berri.
-El Sistema Amara Berri respon a les directrius
normatives marcades pel Departament
d’Ensenyament.
-El Sistema Amara Berri permet a l’alumne ser el
protagonista del seu aprenentatge, sentint-se lliure
d’escollir l’activitat a realitzar, dins del marc normatiu
fixat pel mestre.
-L’estructura organitzativa del Sistema Amara Berri
contempla l’atenció inclusiva de la diversitat de
l’alumnat.
-Nous mestres definitius i provisionals amb ganes de
portar a terme el nostre projecte educatiu de centre.
-Inquietud del professorat per treballar des de la
innovació pedagògica en la direcció de la millora
educativa per a l’adquisició competencial dels
alumnes.
-Treball emocional satisfactori.
-La mirada inclusiva envers als membres de la
Comunitat Educativa (alumnat, professorat i famílies.
-Escola de recent construcció amb unes instal·lacions
òptimes.
-Recursos materials aconseguits gràcies a la
col·laboració de les famílies.
-Òptima gestió econòmica.
-Col·laboració en mitjans mediàtics promovent la
difusió de la innovació educativa.
-Bona coordinació entre escola-institut.
-Bona relació i comunicació amb l’AMPA.

- Manca de temps destinat a l’atenció
adequada a la diversitat de l’alumnat en un
marc inclusiu.
-Part del professorat amb destinació definitiva
a l’escola amb poca motivació vers el nostre
PEC.
-Actualització del disseny d’activitats
competencials (contextualització,
significatives i funcionals) tenint en compte
els diferents ritmes d’aprenentatge.
-Manca de conscienciació entre tot el
professorat de cultura d’avaluació
competencial.
-Alguns espais de l’escola defectuosos d’obra
nova.
-Manca de recursos humans per poder
atendre adequadament a la diversitat de
l’alumnat.
-Falta d’equipament didàctic i TIC.
-Resistència al canvi.

-Atenció a la diversitat de l’alumnat en el marc
inclusiu.
-Esdevenir centre referent en l’atenció inclusiva a la
diversitat.
-Col·laboració amb diferents universitats com a
centre formador d’estudiants en pràctiques.
-Possibilitat de participació en projectes comuns i
treball en xarxa entre els centres de Cambrils.
-Entorn agradable i amb moltes possibilitats
d’aprenentatge “in situ”.
-Instal·lacions municipals i d’entitats a disposició de
l’escola.
-Suport de persones voluntàries en tasques del
centre (biblioteca i hort escolar).
-Bona col·laboració amb l’escola per part de l’AMPA.
-Bona relació i col·laboració amb les entitats del
poble.
-Agents municipals implicats en el sí de l’escola.
-Increment de la demanda d’escolaritat al centre
al·legant en la petició afinitat en el Sistema
pedagògic.
-Esdevenir centre referent en innovació pedagògica.

-Augment progressiu d’alumnat amb NESE.
-Manca de coherència existent entre la
normativa vigent (Decret d’inclusió) i la realitat
envers les necessitats al centre.
-Disminució dels recursos humans (vetlladora,
professorat de suport).
-Poques famílies amb el català com a llengua
familiar.
-L’empresa de manteniment ICEF, Ajuntament,
no cobreix totes les propostes de millora de
l’edifici.
-Crisi econòmica tant per part de l’Ajuntament
com del Departament d’Ensenyament.
-Manca de conciliació de la vida laboral i
familiar.

Aquesta diagnosi té com a finalitat, a nivell intern del centre, explicitar, valorar i seleccionar les Debilitats que haurem de superar i les Fortaleses que ens haurem de recolzar. I les Amenaces de les quals
ens haurem de defensar i les Oportunitats que haurem de saber aprofitar, a nivell extern al centre , per tal d’establir els objectius estratègics i l’estructura organitzativa que ens ajudi a assolir-los.
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4. Plantejament de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu.
Una escola inclusiva és aquella en la qual poden aprendre junts alumnes diferents, una escola que no
exclou ningú, perquè no hi ha diferents categories d’estudiants, només hi ha una sola categoria
d’alumnes, sense cap mena d’adjectius, que —evidentment— són diferents. A l’escola inclusiva només
hi ha alumnes, a seques, sense adjectius; no hi ha alumnes corrents i alumnes especials, sinó
simplement alumnes, cadascú amb les pròpies característiques i necessitats. La diversitat és un fet
natural, és la normalitat: el més normal és que siguem diferents. Com defineixen P. Pujolàs i J. R. Lago
(De l’escola inclusiva al sistema inclusiu. Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú. Generalitat
de Catalunya. Departament d’ensenyament, 2006).
L’atenció educativa a tots els alumnes impregna la cultura del nostre centre i té en compte:
• Una perspectiva transversal, que parteix d’un currículum per a tots i d’un projecte educatiu de centre
que planifica unes estratègies metodològiques i organitzatives que garanteixen la participació i
l’aprenentatge de tots els alumnes.
• Una perspectiva longitudinal, que preveu tot el recorregut pel sistema educatiu i que garanteix la
coherència entre totes les etapes, des de l’educació infantil fins a l’educació primària, a fi de possibilitar
l’assoliment d’una vida de qualitat i uns resultats personals valuosos.
L’Escola Mas Clariana porta tres anys amb la implementació del Sistema Amara Berri. Aquest Sistema
respon a les necessitats dels alumnes a partir de l’aplicació de diversos models pedagògics que situen
l’alumnat en el centre de la comunitat, i com a element actiu i productor de coneixement, en un treball
que acompanya l’assoliment de les competències, a través dels procediments com observar, reflexionar
e investigar en un... Tal com diu la fundadora del Sistema Amara Berri, Loli Anaut: tocant la vida, des de
la vida, per a la vida.
L’alumne es contempla com un ser global, que creix, aprèn, sent, pensa, es relaciona i pren decisions.
Des de la nostra escola treballem en la globalitat per assolir la integració dels aspectes personals, socials
i curriculars de cadascú. És en aquest cadascú, que les diferències i les característiques personals són
factors que ens enriqueixen i sumen, amb aquesta visió, la nostra escola treballa des de la inclusió i la
compensació buscant, en tot moment, els mitjans adequats per a respondre a la diversitat prenent les
mesures oportunes per oferir l’oportunitat per a que cadascú pugui desenvolupar les seves capacitats i
potencialitats.
L’alumne és el protagonista actiu de l’acció educativa, treballa d’acord amb el seu nivell i comparteix
treball e inquietuds amb els companys, en cooperació i des de l’autoregulació. En aquest aspecte, i en
concordança amb el Decret d’inclusió, la nostra escola, amb aquest Sistema, contempla el treball
internivells dins la pròpia aula i acompanya a l’alumnat amb NESE des de la integració i la inclusió dins
del grup. Aquest Sistema possibilita que l’alumnat parteixi dels seus coneixements previs i els pugui
ampliar, reestructurar i desenvolupar, al seu ritme i en un entorn inclusiu.
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Principis clau que regeixen la nostra acció educativa en un Sistema inclusiu
AMARA BERRI i
diversitat

ORGANITZACIÓ

per CONTEXTOS

 L’aprenentatge sorgeix a partir
de situacions de joc i
desenvolupant el gust i les
ganes per descobrir i aprendre.
 Amb el component del punt
d’esforç que permet avançar.
 En un treball que es planteja
des del seu nivell, la seva
capacitat, potencialitat i ritme.
Basat en tres
PRINCIPIS BÀSICS

PRINCIPI
D’INDIVIDUALITZACIÓ

PRINCIPI DE
SOCIALITZACIÓ

PRINCIPI DE
GLOBALITZACIÓ

 Cada alumne/a treballa al seu propi nivell i ritme, des de les seves
capacitats i la situació en la que es troba.
 La intervenció del mestre es duu a terme de manera individual, amb
la base d’uns criteris comuns que poden ser modificats segons els cas
de NESE (necessitats específiques de suport educatiu) i recollits en el
PI (pla individualitzat).
 Avaluem l’avenç real des de la pròpia individualitat i ens basem en
el potencial individual i la identitat personal tenint en compte aquell
alumnat que, pel seu perfil, ha necessitat una AM (adaptació
metodològica).

 Cada alumne/a amb el seu propi treball en actitud oberta.
 És un procés en el que aprenen a descobrir i recollir allò que aporten
d’altres alumnes.
 Aprenen a treballar en equip i a superar les diferències.
 Aprenen a conèixer les seves emocions, a gestionar-les i acceptar-les
en un camí que els porta a madurar.

 Cada alumne/a realitza un procés vital i es desenvolupa des de la
globalitat (a nivell de personalitat, de relacions, d’aprenentatges...).
 Treballem en un sistema obert en el que l’alumnat pot integrar tot allò
que aprèn a tots els nivells i que pot anar modificant-se d’acord amb les
necessitats del propi alumne, dels mestres o del centre.
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Fonaments del treball amb l’alumnat amb NESE

 L’Equip Directiu, conjuntament amb el professorat d’educació especial,
planifica i prioritza, a principi de curs, els casos a atendre i determina les
accions i recursos destinats a tal fi.
Finalitat: Treballar alineats amb la Normativa del Decret d’Inclusió.
 L’Equip Directiu, amb la implementació del Sistema Amara Berri, planifica
l’actuació del professorat d’educació especial i la vetlladora per a l’atenció de
l’alumnat amb NESE.
Finalitat: Treballar alineats amb la Normativa del Decret d’Inclusió.
 El treball es realitza des d’una estructura del Sistema flexible (tutors, cicles,
departaments...) que permet el treball compartit amb el professorat
d’educació especial.
Finalitat: Gestionar els casos d’alumnat amb NESE des de la globalitat incidint,
en cada moment, en allò que es necessita, adaptant recursos, estructures...

ORGANITZACIÓ
AL CENTRE

 Els documents per a la gestió dels casos d’alumnat amb NESE són dinàmics,
revisables i eina de suport a la tasca educativa.
Finalitat: Tenir una eina pràctica de treball on definir els plans o les
adaptacions de l’alumnat amb NESE per atendre en tot moment les necessitats
que es van generant.
 La CAD (Comissió d’atenció a la diversitat), formada per la psicopedagoga de
l’EAP, la cap d’estudis i el professorat d’educació especial, gestiona els casos
de l’alumnat amb NESE i en especial els de l’alumnat nouvingut.
Finalitat: Observar, gestionar i planificar les actuacions d’aquest alumnat. En
el cas de l’alumnat Nouvingut, planificar l’acollida a l’escola de la família i
l’alumne. Acompanyar en la gestió de la documentació i acompanyar a
l’alumnat en la seva incorporació a l’aula i amb els companys.
 Els llistats de l’alumnat amb NESE són vius. Es revisen de forma continuada i es
van afegint nous casos i anotant les noves situacions.
Finalitat: Mantenir al dia els llistats d’alumnat amb NESE per poder anar
adaptant les mesures i suports a les necessitats del centre.
 L’horari que duu a terme el professorat d’educació especial es revisa i adapta
al llarg del curs.
Finalitat: Donar una resposta més adequada a l’alumnat amb NESE. en cada
moment i d’acord amb les seves necessitats.

COORDINACIÓ

 L’escola desenvolupa una estructura que permet al professorat d’educació
especial juntament amb la cap d’estudis ser l’eix vertebrador del seguiment de
l’alumnat amb NESE. Aquesta estructura es contempla en l’horari del
professorat d’educació especial.
Finalitat: Portar la gestió dels casos, la intervenció (en cas de ser necessari) i la
coordinació amb professionals de serveis educatius o privats externs i/o
famílies.
 El professorat d’educació especial és membre de la CASS (comissió
d’absentisme i casos socials).
Finalitat: Treballar en equip, de forma conjunta i en transparència, en el
seguiment de casos.
 El tutor és el coordinador dels PI(Plans individualitzats) i les AM (Adaptacions
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Metodològiques) i es sustenta en el treball de col·laboració amb el professorat
d’educació especial.
Finalitat: Centralitzar les actuacions amb el suport del professorat d’educació
especial.
 El professorat d’educació especial dissenya, revisa i fa el seguiment dels
documents necessaris per a la gestió dels casos d’alumnat amb NESE.
Gestiona els llistats vius d’alumnat amb NESE.
Finalitat: Tenir les eines necessàries per a la gestió i la intervenció amb
l’alumnat amb NESE.
 La coordinació del professorat d’educació especial amb els tutors.
Finalitat: Donar suport a la tasca del tutor en l’atenció a la diversitat a l’aula i
en la gestió i disseny dels documents PI (Plans individualitzats) i AM
(Adaptacions Metodològiques). Col·laborar en l’adaptació i disseny de material
que el tutor necessita per al seu treball amb l’alumnat amb NESE.
 El professorat d’educació especial treballa de forma conjunta amb la cap d’
estudis i la psicopedagoga de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic) en
la CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat).
Finalitat: Planificar la prioritat dels casos a tractar, fer un seguiment dels casos
posats en marxa, establir les reunions, coordinacions, seguiments que aquests
casos necessitin, realitzar els canvis necessaris en les estructures horàries del
MEE per a la intervenció directa i planificar les actuacions setmanals i dels
trimestres, analitzar les informacions transmeses dels casos en les sessions
d’avaluació i determinar les actuacions.
 El professorat d’educació especial, en coordinació amb la cap d’estudis,
estableix la intervenció a realitzar en el cas d’alumnat nouvingut.
Finalitat: Establir un programa d’immersió a la llengua catalana i planificar
l’horari que permeti la seva implementació.
 La intervenció del professorat d’educació especial, juntament amb la cap
d’estudis, en les sessions d’avaluació per al seguiment de l’alumnat amb NESE.
Finalitat: Prendre decisions en referència a les mesures i suports a aplicar en la
seva intervenció i en el cas de ser necessari sobre la seva escolaritat.
 La coordinació i seguiment del professorat d’educació especial, en
col·laboració amb la cap d’estudis i la psicopedagoga de l’EAP, en els casos
d’escolaritat compartida.
Finalitat: Treballar de forma coordinada amb l’escola d’educació especial amb
l’alumnat d’escolaritat compartida per afavorir el desenvolupament de les
seves potencialitats en un marc social més normalitzat i inclusiu.

 L’observació precoç i directa per a la detecció de casos que requereixen
d’intervenció per part del professorat d’educació especial.
Finalitat: Detectar el més aviat possible possibles dificultats, acompanyar la
definició de diagnòstic i intervenir el més aviat possible.
METODOLOGIA
A L’AULA

 La intervenció del professorat d’educació especial dut a terme segons el nivell
de prioritat tenint en compte en primer terme els casos que necessiten
mesures i suports d’intervenció intensiva, en segon terme els casos de
mesures i suports addicionals i, per últim, els casos que necessiten de mesures
i suports universals.
Finalitat: Realitzar una intervenció incidint en els casos per ordre de prioritat
segons les necessitats que es deriven de la patologia de l’alumne.
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 La dotació d’eines a l ‘alumnat per a l’accés als contextos de l’aula, que es
concreten en un SEP de NESE (suport escolar personalitzat per alumnat amb
Necessitats Educatives Especials), destinat als primers cursos.
Finalitat: Afavorir l’adquisició de la lecto-escriptura.
 La intervenció directa del professorat d’educació especial a l’aula i dins el grup
classe on l’alumne amb NESE realitza les activitats, a la seva pròpia aula amb
els companys, en total inclusió.
Finalitat: Treballar amb l’alumnat des de la inclusió proporcionant autonomia
als alumnes amb NESE.
 La dimensió del treball de l’alumnat amb NESE dins l’aula ordinària dotant
d’eines, recursos i estratègies per desenvolupar els aprenentatges.
Finalitat: Treballar amb l’alumnat des de la inclusió, fomentant la autonomia i
autogestió de propi avenç als alumnes amb NESE.
 La intervenció del professorat d’educació especial, de vegades, indirecta dins
de l’aula per atendre casos.
Finalitat: Donar espai a l’alumne i respectar al màxim la seva integració al grup
i la seva reticència a ser ajudat.
 El professorat d’educació especial acompanya a l’alumnat que pateix un
episodi de crisi.
Finalitat: Ajudar a l’alumne en el reconeixement i la gestió de les emocions per
tal de canalitzar-les. Ajudar l’alumne a tornar a la calma i així poder tornar a la
normalitat des d’un estat emocional òptim.
 La intervenció indirecta del professorat d’educació especial en les sortides,
colònies i activitats fora del centre per donar suport, en cas necessari, a
l’alumnat amb NESE i en coordinació amb l’equip de mestres.
Finalitat: Treballar des de la inclusió i en entorns normalitzats per a la completa
integració de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
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Tipus d’alumnat
Tot l’alumnat es contempla com a subjecte de l’atenció educativa en el context de la nostra escola
inclusiva a través de les mesures i suports universals i, en especial, aquell alumnat que necessita de
mesures i suports addicionals i, o intensius, d’acord amb el Decret d’inclusió. En aquest cas fem
referència a l’alumnat amb NESE (alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu); que es
contempla de la següent manera:

ALUMNAT amb NESE

ALUMNAT
AMB NEE









Discap. físiques
Discap. intel·lectuals
Discap. sensorials
TEA
TGC
TM
Malalt.
degeneratives greus
 Malalt. minoritàries

ALUMNAT
D’ORIGEN
ESTRANGER

 Incorporació tardana
 Poc domini de la
llengua
 Escolaritat prèvia
deficitària

ALUMNAT EN
SITUACIONS
DESFAVORIDES

Socioeconòmiques
s

Simples

Talent
s

Compostos
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ALUMNAT AMB
ALTES CAPACITATS

ALUMNAT RISC
ABANDONAMENT
PREMATUR

Socioculturals

De l’aprenentatge

Sobredotació

ALUMNAT
AMB
TRASTORNS

De la comunicació

Precocitat
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Tipus de mesures

ATENCIÓ EDUCATIVA





MESURES: Accions i actuacions
que destinem a l’accés a
l’aprenentatge i la participació.
SUPORTS: Recursos personals,
metodològics, tecnològics i
materials i ajuts contextuals i
comunitaris.

Estan definits
en el PEC i a les
NOF

Oferim les condicions necessàries per a que l’alumnat puguin desenvolupar-se i millorar a partir de les seves potencialitats.
Les concretem en la PGA.
Definim el grau d’intensitat del suport i les mesures que es necessiten.

UNIVERSALS

ADICIONALS

INTENSIVES

 A partir del treball per contextos i en una estructura de cicle, dins la pròpia aula, l’alumnat
pot accedir i participar de l’aprenentatge com a element actiu i potenciador d’oportunitats.
La gestió d’aquest Sistema per part dels mestres i en treball de cooperació i d’equip amb la
cap d’estudis i la MEE permeten una estructura flexible que potencia l’observació de
caràcter preventiu i l’acció proactiva de manera que en el propi moment es poden generar
o donar estratègies a l’alumnat per a facilitar-los l’accés a l’aprenentatge.
 Les mesures i suports universals les determinen els propis mestres i s’apliquen en el propi
context de l’alumne per tal de garantir l’aprenentatge. Ex.: en el cas de l’alumnat amb un
perfil de diagnòstic que determina unes mesures d’accés al currículum i que estan
recollides en un document anomenat AM (Adaptació metodològica).

 Hi ha un percentatge d’alumnat que necessita un major ajustament per accedir a
l’aprenentatge en diversos moments i de forma temporal.
 Aquests alumnes són: Els que, a partir de l’avaluació continuada, evidenciem que tenen
dificultats d’aprenentatge, els que tenen necessitats específiques de suport educatiu (NESE)
i els que en un moment donat pateixen o han patit per qüestions de salut, per situacions
derivades de la implementació de mesures judicials o per qüestions de residència.
 Aquest alumnat es detectat, normalment, pel propi tutor, per la família o per l’equip de
mestres; en aquest moment, i a partir de la CAD (cap d’estudis, MEE i psicopedagoga de l’EAP)
es determinen les accions i procediments que s’iniciaran per tal de garantir l’atenció i la
resposta educativa. Aquesta la duen a terme els docents i el personal d’atenció educativa,
orientats i coordinats per la MEE en col·laboració dels serveis educatius (EAP, CREDA,
CREDV...) i/o professionals privats externs que hi estan implicats.
 Aquestes mesures i suports es defineixen en un PI (Pla Individualitzat), present en l’expedient
de l’alumne i al que tenen accés tot l’equip de mestres per al seu treball amb l’alumne,
esdevenint un document viu susceptible d’anar revisant i adaptant.

 S’apliquen quan es tracta d’alumnat amb dictamen, són considerats per l’administració
alumnat amb NESE i per tant susceptibles d’unes mesures que concreta la pròpia
administració en referència a la seva escolaritat. Aquestes s’apliquen de forma regular i
sense límit temporal i les apliquem, a més a més, quan ja s’han aplicat les mesures i suports
universals i addicionals.
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5.Objectius a assolir en l’àmbit pedagògic vinculats a la millora dels resultats
educatius.
Tota innovació pedagògica demana d’un procés de planificació que incorpori tant l’avaluació del procés
com dels resultats i que tingui com a objectiu la millora en la qualitat de l’ensenyament i aprenentatge,
en el marc d’un sistema inclusiu i que garanteixi l’equitat.
A partir de tota la informació recollida, mitjançant les diferents eines de reflexió, planifiquem el pla
d’acció que parteix de la realitat escolar i recull les mirades, inquietuds i suggeriments de la comunitat
educativa. Els objectius que ens proposem en l’actualització del projecte de direcció, per aquest període
del 2018-2022, tenen com a punt de referència els objectius del Sistema Educatiu, millorar els resultats
educatius i millorar la cohesió social, i pretenen donar continuïtat a la tasca realitzada aquests darrers
cursos.
Totes les mesures exposades en aquest apartat estan encaminades a la millora dels resultats educatius,
tot buscant l’excel·lència dels resultats acadèmics de l’alumnat del centre. Les mesures a adoptar no
només estan encaminades en l’àmbit pedagògic, sinó que també estan relacionades en l’àmbit de les
relacions humanes, ja siguin dins del propi centre com en les relacions amb la resta de la comunitat
educativa (famílies, Ajuntament, Departament d’Ensenyament, entitats socials de la ciutat, etc.). També
l’àmbit organitzatiu i estructural, així com la relació amb l’entorn i el context estan encaminades a
millorar el procés global d’ensenyament - aprenentatge que va més enllà de transmetre coneixements
empírics als alumnes.
Aquest projecte està elaborat pensant en l’escola com un model d’organització obert amb la participació
de les famílies, alumnes i professorat, que sigui participatiu i eficaç, que tingui com a eix central
l’alumne i que quedi reflectit en un projecte compartit i integrador de tota la comunitat educativa.
Després de l’anàlisi de l’actual situació organitzativa i pedagògica del centre, ens plantegem una visió
estratègica que ens aportarà una major simplicitat dels processos, així com major claredat i coherència,
aplicant una metodologia en la que relacionem cada objectiu amb les seves línies estratègiques i,
posteriorment, aquestes quedaran desplegades en unes actuacions concretes.
A cada àmbit d’intervenció organitzem les línies d’actuació amb què es pretenen assolir els objectius,
així com els indicadors que han de permetre avaluar-los. Dins de cada àmbit d’intervenció també
indiquem els responsables i/o “referents”, els recursos específics més rellevants i els temps previst
d’execució dels objectius proposats.
Els objectius generals del Projecte de Direcció estan d’acord amb els objectius del nostre Projecte
Educatiu: pretenen continuar i millorar el projecte de centre engegat fa quatre anys i la nostra actuació
com a equip directiu fa vuit cursos i ens orienten cap als resultats que volem aconseguir.
En línies generals, la intenció del nostre projecte de direcció és consolidar els aspectes organitzatius del
centre, dinamitzar processos de participació, prioritzar l’actualització dels documents de centre,
plantejar el currículum des del punt de vista competencial, promoure bones pràctiques en referència a
la inclusió i avançar en l’atenció a la diversitat i la cohesió social.
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Aquests objectius estan inclosos en tres àmbits d’intervenció:


Àmbit acadèmic i pedagògic



Àmbit de gestió, organització i funcionament.



Àmbit relacional.

PLA D’ACCIÓ
Àmbit acadèmic i pedagògic

Àmbit gestió, organització i
funcionament

Àmbit Relacional

-Mantenir i millorar el
desenvolupament integral de
l’alumne.

-Dissenyar les estructures clau per
a la implementació del Sistema
Amara Berri.

-Mantenir el bon clima de
convivència dels membres de la
comunitat educativa.

-Mantenir i millorar els resultats
acadèmics.

-Fomentar la millora en la
coordinació i participació del
professorat i de l’alumnat.

-Caminar cap a una escola que
crea i comparteix coneixement.

-Implementar i perdurar en el
temps (transferència i
sostenibilitat) el Sistema Amara
Berri en el centre.

-Revisar i actualitzar els documents
de centre: PEC, PLA DE
COMUNICACIÓ, NOFC i PLA TAC.
-Fomentar cultura d’avaluació.
Veure l’avaluació com una
oportunitat de millora.
- Aprofundir l’atenció educativa en
el marc d’un sistema inclusiu.
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Àmbit acadèmic i pedagògic
Objectiu 1: Mantenir i millorar el desenvolupament integral de l’alumne
Estratègia 1.1: Introducció d’activitats per tal de treballar valors com la inclusió, l’equitat, la convivència i la gestió de les emocions de l’alumnat i del professorat
Activitats
1.1.1.-Conèixer i practicar tècniques d’educació
emocional, (mindfulness).

1.1.2.-Aplicar tècniques d’educació emocional,
(mindfulness) a l’alumnat del centre
1.1.3.- Utilitzar l’espai de mediació per a la gestió de
les emocions en la resolució de conflictes
1.1.4.- Atendre l’alumnat amb NESE dins d’un marc
inclusiu amb el seu grup-classe

Responsable/s

Recursos específics

Indicadors

Temporització
1

2

3

4

X

X

X

X

-Equip directiu
-Equip docent

-Material d’educació emocional
-Pla de FIC amb el professorat del
centre. Mindfulness

-Nombre de mestres inscrits al curs
de FIC, valoració feta pels
participants.

-Equip docent

-Material d’educació emocional
-Material de mindfulness

-Grau de satisfacció de l’alumnat

X

X

X

X

-Materials
-Mobiliari

-Nombre de casos atesos en l’espai
de mediació

X

X

X

X

-Materials de suport
-Ordinador portàtil
-Document memòria anual de
l’àrea d’educació especial

-Nombre d’alumnes amb NESE
atesos dins d’un marc inclusiu amb el
seu grup-classe

X

X

X

X

-Equip directiu,
docent responsable
mediació
-Cap d’estudis
-Mestra d’educació
especial

Objectiu 2 : Mantenir i millorar els resultats acadèmics
Estratègia 2.1: incorporació de recursos que permetin l’assoliment de les competències bàsiques i la millora dels resultats acadèmics.
Activitats

Responsable/s

2.1.1.-Revisar i, si cal, modificar el disseny de les
activitats competencials

-Equip directiu
-Professorat

2.1.2.-Continuar aplicant proves d’avaluació interna

-Cap d’estudis
-Professorat

Recursos específics

Indicadors

Temporització
1

2

3

4

-Documentació Departament
-Pla de FIC amb el professorat del
centre

-Nombre total d’acords reflectits en
la memòria del curs de FIC

X

X

X

X

-Proves ACL
-Proves diagnòstiques 3r
-Activitats síntesi diferents àrees

-Augmentar els resultats en les
proves d’avaluació internes per tal
de potenciar

X

X

X

X
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l’excel·lència de l’alumnat (augment
d’un 5 % en el transcurs d’aquests 4
anys)

2.1.3.-Continuar amb el programa de
l’apadrinament lector. (Alumnes de 6è amb els
alumnes de 1r cicle)

-Comissió lectora
-Equip docent

-Planificació del programa
-1 hora mensual/grup

2.1.4.-Utilitzar l’espai de la Mediateca fent que
aquesta esdevingui una eina de recerca d’informació
i d’assoliment competencial

-Mestra mediateca

-Taula de visites(curs, àrea, tema
de recerca,etc.)

2.1.5.- Potenciar l’aprenentatge de la llengua
anglesa

2.1.6.-Dissenyar activitats competencials,
contextualitzades, significatives i funcionals en
cadascuna de les àrees curriculars
2.1.7.-Programar les diferents àrees curriculars
tenint en compte l’àmbit, dimensions,
competències, continguts clau, per àrea, cicle i
criteris d’avaluació

2.1.8.-Tenir en compte el “per a què?” en totes les
activitats competencials dissenyades .
(motivació intrínseca)

-Cap d’estudis
-Mestra anglès

-Proves externes de Cb de 6è del
DdE

-Equip directiu
-Equip docent

-Documentació del DdE

-Cap d’estudis
-Coordinadors de
cicle
-Personal docent

-Documentació del DdE

-Equip docent

-Espai produccions
-Exposicions visuals, orals
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-Augmentar els resultats en les
proves d’avaluació internes per tal
de potenciar l’excel·lència de
l’alumnat (augment d’un 5 % en el
transcurs d’aquests 4 anys)

X

X

X

X

-Nombre de visites

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- Augmentar els resultats en les
proves d’avaluació externa per tal
de potenciar l’excel·lència de
l’alumnat
(augment 5 % franja alta i disminució
5% franja baixa)
- Augmentar els resultats en les
proves d’avaluació externa per tal
de potenciar l’excel·lència de
l’alumnat (augment 5 % franja alta i
disminució 5% franja baixa)
-Nombre de programacions per
àrees i nivells (50 % de les àrees)
-Nombre d’alumnes que exposen els
seus treballs en el Departament de
mitjans de comunicació
-Grau satisfacció alumnes
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2.1.9.-Adaptar les diferents programacions de
l’alumnat amb NESE. Adaptacions metodològiques
i/o plans individualitzats

-Tutors
-Cap d’estudis
-Mestra d’educació
especial

2.1.10.-Incorporar en les àrees curriculars activitats
per al desenvolupament de les competències
transversals
2.1.11.-Analitzar els resultats acadèmics desagregats
per grups d’interès. (alumnat NESE sense
dictamen/alumnat ordinari)

-Documentació del DdE

-Grau d’assoliment de documentació
elaborada d’acord amb el llistat
d’alumnes amb NEE

X

X

X

X

-Cap d’estudis
-Equip docent

-Documentació del DdE

-Augment de les competències
transversals incorporades en les
programacions d’aula

X

X

X

X

-Cap d’estudis
-Mestra d’EE

-Proves externes de Cb de 6è del
DdE

X

X

X

X

-Augmentar el percentatge de
superació de les proves de CB en
l’alumnat amb NESE sense dictamen

OBJECTIU 3: Implementar i perdurar en el temps (transferència i sostenibilitat) el Sistema Amara Berri en el centre
Estratègia 3.1: Aprofundiment en el Sistema
Activitats i/o actuació
3.1.1.- Aprofundir i reflexionar en el Sistema Amara
Berri per part de l’equip docent a través del Pla FIC
3.1.2.- Proposar al professorat fer la formació en el
Sistema a través de la visita a l’escola Amara Berri a
San Sebastià
3.1.3.-Observar el funcionament del Sistema a
través de la intervenció del professorat a l’aula

Responsable/s i/o
“referents”
-Equip directiu
-Equip docent

Recursos específics

-Sessions de formació

Indicadors
-Nombre de sessions
-Percentatge d’assistència
-Nombre de lectures i reflexions

-Equip docent

-Visites al centre de referència

-Nombre de visites
-Percentatge d’assistència
-Grau de satisfacció i aprofitament
real

-Cap d’estudis

-Taules d’avaluació

-Percentatge d’aplicació del Sistema
Amara Berri

Responsable/s i/o
“referents”

Recursos específics

Indicadors

Temporització
1

2

3

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estratègia 3.2: Transferència del Sistema
Activitats i/o actuació
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Temporització
1

2

3

4
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-Equip directiu
-Equip docent

3.2.1.- Compartir tota la feina feta per l’equip
docent en una intranet

-Intranet

-Nombre de carpetes compartides

X

X

X

X

Àmbit de gestió, organització i funcionament
OBJECTIU 4: Dissenyar les estructures clau per a la implementació del Sistema Amara Berri
Estratègia 4.1: Distribució dels espais, adscripció del professorat i agrupament alumnat
Activitats i/o actuació

Responsable/s i/o
“referents”

Recursos específics

Indicadors

-Mobiliari
-Materials
-Espais

Temporització
1

2

3

4

- Nombre d’espais creats d’acord amb la
necessitat del Sistema

X

X

X

X

4.1.1.- Distribuir les aules de treball en funció de
les àrees curriculars

-Equip directiu

4.1.2.- Assignar l’adscripció de cada mestre a
l’àrea preferent

-Equip directiu
-Equip docent

-Formulari d’enquesta

-Grau de satisfacció dels mestres

X

X

X

X

-Cap d’estudis
-Equip docent

-Reunions

-Creació dels llistats dels grups
d’alumnes

X

X

X

X

4.1.3.- Redefinir els agrupaments de l’alumnat
per internivells i en grups heterogenis

OBJECTIU 5: Fomentar la millora en la coordinació i participació del professorat i de l’alumnat
Estratègia 5.1: Distribució del lideratge: Consell de direcció
Activitats i/o actuació

Responsable/s i/o
“referents”

-Equip directiu
-Coordinadors de
cicle
Estratègia 5.2:Distribució del lideratge: òrgans de coordinació.
5.2.1.-Desenvolupar una estructura
organitzativa de lideratge horitzontal amb la
-Consell direcció
creació d’equips i el disseny de les seves tasques,
(coordinadors de cicle, caps de departament,
professorat, etc.)
5.1.1.- Realitzar reunions trimestrals entre els
membres del consell de direcció

Recursos específics

Indicadors

-Planificació Calendari
-Reunions

-Reunions, actes, espai i temps

25

Temporització
1

2

3

4

-Nombre de sessions

X

X

X

X

-Creació i manteniment de l’estructura
organitzativa en el període del mandat
-Grau de satisfacció
-Acords presos

X

X

X

X
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Estratègia 5.3: Foment de la participació de l’alumnat.
5.3.1.- Crear i posar en marxa l’estructura de
participació del Grup de Participació
d’Estudiants. GPE

-Mestra Medi

-Reunions, actes, espai i temps (1h/
setmanal per grup de 6 alumnes)

X

X

X

X

-Nombre d’actualitzacions

X

X

X

X

-Graella planificació

-Nombre d’aparicions als mitjans de
comunicació

X

X

X

X

-Document NOFC

-Nombre d’actualitzacions del document
NOF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OBJECTIU 6: Revisar i actualitzar els documents de centre: PEC, PLA DE COMUNICACIÓ, NOFC i PLA TAC
Estratègia 6.1: Actualització del PEC
6.1.1.- Revisar anualment el PEC
-Equip directiu
-Document PEC
Estratègia 6.2: Actualització del PLA de COMUNICACIÓ
-Equip directiu
6.2.1.- Portar a terme el Pla de comunicació
-Comissió festes
Estratègia 6.3: Actualització de les NOFC
6.3.1.- Actualitzar les NOFC
-Equip directiu

-Nombre de sessions realitzades al llarg
del curs escolar
-Grau de satisfacció
-Acords presos

Estratègia 6.4: Adaptació del PLA TAC a les necessitats del nou model pedagògic del centre
6.4.1.- Actualitzar el Pla TAC
(disponibilitat aules, maquinari, programes...)

-Comissió TAC

-Aplicatiu TAC Departament
d’Ensenyament

-Nombre de propostes de millora per
adaptar-se al nou model pedagògic
-Valoració del professorat

OBJECTIU 7: Fomentar cultura d’avaluació. Veure l’avaluació com una oportunitat de millora
Estratègia 7.1: Realització d’avaluacions dels membres de l’equip directiu
7.1.1.-Avaluar la gestió de l’equip directiu
(d’horaris, dels espais, de matrícula, de les
extraescolars, comunicació, gestió de
conflictes...)

-Equip directiu
-Equip docent

-Passar a tot l’equip docent un
qüestionari amb preguntes
relacionades amb l’avaluació de la
funció directiva

-Grau de participació del professorat a
partir del nombre d’enquestes
realitzades
-Nombre de propostes de millora que
sorgeixen fruit de la valoració crítica dels
mestres

Estratègia 7.2: Realització d’avaluacions de l’equip docent.
7.2.1.-Valorar la tasca docent en l’aplicació del
Sistema

-Cap d’estudis

-Taules d’avaluació
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-Percentatge de mestres que valoren
positivament el Sistema Amara Berri
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OBJECTIU 8: Aprofundir l’atenció educativa en el marc d’un sistema inclusiu
Estratègia 8.1: Creació d’una estructura de Departament per a l’atenció educativa de l’alumnat amb NESE
-Equip directiu
8.1.1.- Establir els criteris que regiran la
-Apartat específic en el document
-Mestra d’educació
intervenció de la mestra d’educació especial
PEC i PdD
especial
8.1.2.-Incloure la figura de la mestra d’educació
-Cap d’estudis
especial en les diferents estructures d’atenció a
-Mestra EE i resta de
-Apartat específic en el document
la diversitat (CAD, comissió social,
professionals propis
PEC i PdD
EAP,coordinacions amb professionals externs,
i/o externs
famílies, etc.)

-Document elaborat, inclòs i aprovat en
els documents PEC i PdD.

X

X

X

X

-Document elaborat, inclòs i aprovat en
els documents PEC i PdD.

X

X

X

X

Àmbit relacional
OBJECTIU 9: Mantenir el bon clima de convivència dels membres de la comunitat educativa
Estratègia 9.1: Establiment de canals de relació i comunicació amb els representants dels pares i mares dels alumnes
Activitats
9.1.1.- Donar continuïtat a les reunions entre els
membres de l’equip directiu i l’AMPA per tal
d’intercanviar punts de vista i perspectives de
futur

Responsable/s

-Equip directiu
-Representants AMPA

Estratègia 9.2: Fomentació d’una relació de confiança amb les famílies
9.2.1.- Obrir les aules a les famílies per tal de
-Equip directiu
donar a conèixer el Sistema Amara Berri
-Equip docent

Recursos específics

Indicadors
-Nombre de reunions realitzades al llarg
del curs
-Nombre de queixes i reclamacions
formals rebudes

-Reunions

-Comunicats via mail
-Calendari de visites

-Nombre de visites

Temporització
1

2

3

4

X

X

X

X

X

X

X

X

OBJECTIU 10: Caminar cap a una escola que crea i comparteix coneixement
Estratègia 10.1: Fomentar la participació de la comunitat educativa en el centre escolar, del professorat, de l’alumnat i de les famílies per millorar l’equitat, la cohesió, la
implicació i el compromís.
10.1.1.-Donar continuïtat a les diferents
-Equip directiu
-Nombre d’activitats realitzades
activitats que es realitzen al llarg del curs obrint
-Espai per realitzar les activitats
X
X
X
X
-Comissió de festes
amb valoració positiva
les portes a les famílies
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10.1.2.- Realitzar tallers, xerrades, aportacions
-Equip directiu
-Nombre de xerrades i activitats
-Espai per fer les activitats
d’experts dirigits tant als alumnes com a les
-Famílies
realitzades
-Personal voluntari expert
famílies
-Persones “expertes”
Estratègia 10.2:Col·laboració amb altres escoles i/o institucions per a ésser model d’escola formadora generadora de coneixement
10.2.1.- Obrir les portes a la visita d’altres
escoles per tal de donar a conèixer el Sistema
-Espai Amara Berri
-Equip directiu
-Nombre de visites d’altres escoles
Amara Berri
-Vídeo Sistema Amara Berri
10.2.2.-Participar en jornades d’innovació
organitzades pel CRP i/o el Departament
10.2.3.- Formar part de la xarxa de centres
col·laboradors amb la Universitat

-Equip directiu
-Professorat
-Cap d’estudis
-Estudiants
“pràcticum"

-Vídeos Sistema Amara Berri

-Document memòria anual

-Nombre d’actes en els que hem
participat
-Nombre d’estudiants de pràctiques

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estratègia 10.3: Desenvolupament d’estratègies per a la comunicació amb l’entorn intern i extern del centre escolar: establiment d’estructures, xarxes, programes i
projectes per promoure la interacció del centre amb l’entorn.
10.3.1.-Continuar participant en projectes i
-Programa descobreix Cambrils
programes organitzats al municipi
-Programa de salut i servei pública i
polítiques d’igualtat
-Cap d’estudis
-Programada d’educació per la
-Nombre d’activitats realitzades en les
-Equip docent
X
X
X
mobilitat segura
que ha participat l’escola
-Programa mossos d’esquadra
-Projectes musicals
10.3.2.-Donar continuïtat a les actuacions
d'associació als espais virtuals (eTwinning)

10.3.3.- Programar i desenvolupar activitats on
intervinguin persones “expertes” (manualitats,
activitats culturals i hort)

-Mestre/a
especialista en anglès
-Equip docent

-Equip directiu
-Personal “expert”

X

Qüestionari satisfacció alumnat

-Nombre de valoracions positives de les
actuacions realitzades pels alumnes

X

X

X

X

Reunions

-Nombre d’activitats realitzades per
persones “expertes”

X

X

X

X
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6.Actuacions previstes per al desplegament i aplicació del projecte educatiu
Segons l’art. 24 del Decret 155/2010 de direccions, el Projecte Educatiu és la màxima expressió de
l’autonomia del centre educatiu i l’element vertebrador de la seva activitat. El projecte de direcció, atès
que ordena el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per al període de mandat de la direcció del
centre, ha d’establir les línies d’actuació prioritàries que s’han de desenvolupar durant el període i, si
escau, ha de formular propostes en relació amb l’adaptació o modificació, total o parcial, del projecte
educatiu.
L’actual projecte educatiu de centre té en compte els principis rectors del Sistema Educatiu i el caràcter
propi que estableix la Llei 12/2009 del 10 de juliol, Llei d’educació de Catalunya i el Decret d’Autonomia
de centres. Proposem un Projecte Educatiu que treballi per formar ciutadans del futur responsables,
autònoms, crítics, emprenedors i compromesos a partir d’una educació fonamentada en els valors de
l’esforç, la responsabilitat, l’equitat, l’acceptació de la diversitat, la inclusió de tots els alumnes, la
coeducació, l’eficiència, la participació i el treball col·laboratiu, l’obertura a l’entorn, el compromís amb
el territori i el medi ambient, l’emprenedoria i la innovació i la transparència d’ informació. Volem oferir
una educació integral, inclusiva, innovadora i de qualitat, a partir de la implementació de bones
pràctiques.
El Projecte Educatiu de Centre de l’escola Mas Clariana és fruit d’un treball consensuat en el que s’ha
demanat la implicació de tots els estaments de la comunitat educativa. Està actualitzat i aprovat pel
consell escolar en data 28 de novembre de 2016. En la seva actualització l’equip directiu ha portat a
terme una planificació que ha passat per enviar un esborrany del document a cadascun dels
coordinadors i membres del claustre que, reunits en els seus corresponents cicles, han fet les seves
aportacions que la direcció ha anotat i valorat. Finalment, s’ha presentat als membres del consell
escolar per a la seva aprovació, després de tenir en compte les diferents aportacions.
Aquest document és flexible i viu, per la qual cosa s’anirà revisant cada any per l’equip directiu, en
funció de les diverses necessitats i realitats. L’avaluació del PEC anirà lligada a la reflexió i a la revisió
dels principis i continguts del propi Projecte Educatiu i a aquelles situacions educatives, socials i culturals
que es puguin anar donant. Es farà una reunió al finalitzar el curs i es recolliran les aportacions que
quedaran anotades en la memòria anual. Aquesta, juntament amb el PEC modificat es presentarà, per la
seva aprovació al Consell Escolar, en una primera reunió de curs, durant el primer trimestre de cada curs
escolar.

7.Concrecions organitzatives. Implicació del personal en el treball en equip.
El procés d’innovació pedagògica és sobretot compromís, esforç, col·laboració i reflexió. Si aquests
espais es treballen de forma col·lectiva, tant en àmbit intern del centre com en relació amb l’entorn, es
creen espais generadors de cultura i riquesa.
Actualment estem vivint en una societat canviant i cada vegada més exigent. Aquesta realitat també es
dóna en el món educatiu fent que sigui necessari planificar d'una manera estratègica, l'actuació i
l'organització dels equips humans i els recursos materials.
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En aquesta línia cal tenir en compte el principi metodològic de socialització, principi com idea
fonamental que regeix el pensament i la conducta i, metodològic, pel que fa al mètode, entès aquest,
com la manera de fer o procedir. És la concepció que ens porta a ser i actuar com a éssers socials, a
interactuar creant una estructura organitzativa que ens possibiliti la interacció a través de diversitat de
contextos, reunions de paral·lels, de cicles, de departaments, d’equip docent, etc. Gràcies a aquesta
estructura possibilitem la interacció i el treball en equip per analitzar, planificar, fer el seguiment i la
intervenció, imprescindible per aconseguir una coherència educativa i el creixement dels nivells de
motivació i de satisfacció.
És important remarcar que la sensibilització i la intervenció del professorat en tot el procés és
indispensable per l’èxit del desplegament i l’aplicació del Projecte Educatiu en el dia a dia del centre
escolar. No hem d’oblidar que la manera més eficaç i segura d’implicar a les persones en l’execució d’un
projecte passa perquè tinguin la possibilitat de participar en la fixació dels seus objectius i de les
estratègies per aconseguir-los. En aquesta línia caldrà una correcta adscripció del professorat. És una
forma de que les persones es sentin a gust amb la funció que desenvolupen.
L’objectiu final d’aquest treball és l’acció educativa vers l’alumne, acció que s’ha de donar sota els
criteris de coherència institucional que queden definits en el Projecte Educatiu de Centre i que es
concreten, en el dia a dia, gràcies a la coordinació de l’equip docent del nostre centre. A la nostra escola
anem fent un camí creixent plegats, mestres, famílies i alumnes, definint una estructura organitzativa i
pedagògica que afavoreix el creixement personal del nostre alumnat. En aquesta línia hem arribat a una
estructura organitzativa que es basa en els principis d’eficàcia, d’eficiència, de funcionament integrat, de
gestió descentralitzada, de flexibilitat, de participació de la comunitat educativa i de compromís de les
famílies.
També es compta amb el suport de l’EAP, CRP, l’Ajuntament (tècnics, OME, Regidor...) i l’assessorament
i avaluació de la inspecció d’educació.
En el quadre següent es defineixen les funcions i atribucions de cada un dels òrgans, ja siguin
unipersonals o col·legiats que volem definir en el nostre projecte, sens detriment que es puguin
preveure altres responsabilitats per normativa:

Òrgans de coordinació i participació
Òrgans unipersonals
Òrgan
Directora

Atribucions

Òrgans col·legiats
Òrgan

Atribucions

Exercir les funcions de representació,

Equip

Òrgan executiu de govern format per la

de direcció i lideratge pedagògic, de

directiu

directora, cap d’estudis i secretària que

lideratge de la comunitat escolar,

treballarà de forma coordinada en l’exercici de

d’organització, funcionament i gestió

les seves funcions, gestionant els recursos i els

del centre i del cap del personal

aspectes organitzatius que permetin portar a

adscrit. (art. 3, 3.1 Decret 155/2010).

terme aquest projecte de direcció. (art. 147.2 de
la Llei d’Educació).

Cap d’estudis

Exercir les funcions que delegui la

Consell

Exercir les funcions establertes en l’article 148.3

direcció, pel que fa als àmbits

escolar

de la Llei d’Educació de Catalunya.

curriculars, d’organització,
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coordinació i seguiment de la
impartició dels ensenyaments i altres
activitats del centre i d’atenció a
l’alumnat. (art. 32.2 del Decret
102/2010).
Secretària

Exercir les funcions que li delegui la

Claustre de

Exercir les funcions que determina l’article 146.2

direcció, en concret les referents a la

professorat

de la Llei d’Educació de Catalunya.

gestió econòmica, documental, dels
recursos materials i exercir les
funcions del òrgans col·legiats del
centre. (art. 33.2 i 33.3 del Decret
102/2010).

Altres òrgans de coordinació i participació
Òrgan

Atribucions

Òrgan

Atribucions

Coordinadors

Planificar i concretar les activitats

Consell de

Promoure i valorar projectes i activitats en els

de cicle

pedagògiques dels diferents cicles.

direcció

àmbits curriculars, d’organització i funcionament

Exercir la coordinació de les activitats

del centre. (Llei d’Educació i Decret

tant de caire pedagògic com de

d’Autonomia).

convivència i vetllar per la coherència
institucional i la implicació de tothom.
Els coordinadors/res de cicle,
juntament amb la cap d’estudis
formen la comissió pedagògica.
Caps de

Exercir les funcions que li delegui

Grup

Participar en la proposta d’idees per fer en les

Departament

l’equip directiu. Planificar i vetllar pel

participació

activitats de l’escola, així com proposar millores

seguiment de la implementació de la

d’estudiants

en l’àmbit relacional i d’infraestructures del

línia pedagògica del Sistema Amara

centre.

Berri en cadascuna de les àrees
curriculars.
Coordinador/a

Coordinar les tasques de prevenció

Coordinador/

Planificar i programar les activitats en matèria

de riscos

de riscos en matèria de seguretat i

a LIC

de llengua, interculturalitat i cohesió del centre.

laborals

salut.

Coordinador/a

Planificar i programar les activitats en

Assessora de

Psicopedagoga que incideix, directament al

TIC

matèria de recursos tecnològics per a

l’EAP

centre, un cop a la setmana, coordinant amb la

l’acció didàctica de l’alumnat i

Mestra d’Educació Especial i Cap d’estudis les

fomentar les tecnologies de

actuacions a fer amb l’alumnat de necessitats

l’aprenentatge i comunicació al

educatives específiques.

centre.
Comissió

Atendre a la diversitat de necessitats

Comissió

Dur el programa de suport a l’escolarització per

d’atenció a la

educatives per a l’assoliment de les

social

a la prevenció de l’absentisme escolar, portant a

diversitat

competències bàsiques.

terme el control d’assistència de l’alumnat i els

Està formada per la cap d’estudis, la

casos socials de famílies que presenten

representant de l’EAP, la

situacions de risc, des dels diferents serveis. Es

coordinadora LIC i la mestra

reunirà un cop al mes.

d’educació especial.

A continuació presentem l’organigrama del centre:
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Directora

Comissió Econòmica
Òrgan col·legiat de participació
CONSELL ESCOLAR

Cap d’Estudis

Comissió Permanent

Representants del
Professorat

AMPA

CRP Baix Camp
EAP: Psicopedagoga

Centres de
Cambrils

Òrgans unipersonals de
direcció:
DIRECTORA
CAP D’ESTUDI
SECRETÀRIA
Òrgan executor de govern:
EQUIP DIRECTIU

Xarxa Centres
Educatius

Representant PAS
EAP
Equip d’Absentisme
i Casos Socials

MESTRES

Òrgans
Col·legiats

SERVEIS EDUCATIUS

Comissió Convivència

Representants
Pares i Mares

Representant
Ajuntament

INSPECCIÓ EDUCATIVA

Comissió
d’Absentisme i
Casos Socials

Òrgan col·legiat de participació
CLAUSTRE DE PROFESSORAT

CONSELL
DIRECCIÓ

Unipersonals

EAP: Treballadora Social
ELIC: Assessora

CREDA

Personal d’Administració i
Serveis

Conserges
Departaments

Equip Educació
Infantil

Coordinadors Cicle:
EI/1rC/2nC/3rC

Equip de 1r
Cicle

Coordinador
LIC

Equip de 2n
Cicle

Coordinador
TAC

Equip de 3r
Cicle

Coordinador
RRLL

Equip Directiu i
Coordinadors
Cicle

Aux. Administrativa
Departament
Llengües

Departament
Artístic

Departament
Matemàtiques

Departament
Educació Física

Personal de Suport Educatiu

Vetlladora
Departament
Ciències
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8.Indicadors per a l’avaluació de l’exercici de la direcció.
Segons l’art 144.3 de la LEC el Projecte de Direcció ha d’incloure els indicadors per a l’avaluació de
l’exercici de la direcció. Existeixen ja indicadors que s’analitzen anualment en tots els centres del
Sistema Educatiu els quals també tindrem en compte a l’hora d’avaluar l’exercici de la direcció. Així
doncs, als processos d’avaluació establerts a la normativa legal (avaluació interna i externa del centre)
incorporarem d’altres indicadors de qualitat propis, establerts per a cada una de les actuacions previstes
en el pla d’acció.
L’avaluació del projecte de direcció la farem a partir d’un sistema d’indicadors. Aquests indicadors
estaran lligats a cada una de les activitats proposades. Seguint el plantejament estratègic proposat,
relacionarem cadascuna de les línies d’actuació, els agents implicats i la temporalització amb la seva
línea estratègica i l’objectiu al qual ha de donar resposta.
De cada indicador farem la comparació del resultat obtingut amb la previsió feta en el període
corresponent que ens donarà el grau d’assoliment de l’actuació i, per tant, de l’estratègia i de l’objectiu
al que va lligat. Tots aquests indicadors que han estat explicitats per a cada una de les actuacions es
recolliran en l’Informe sobre grau de compliment dels objectius fixats, d’acord amb els objectius del
Projecte de Direcció. Aquest informe es presentarà a final de curs al Consell Escolar. Aquesta valoració
serà el punt de partida de la Programació Anual del curs vinent.
A més a més prendrem com a indicadors de l’avaluació de l’exercici de direcció els indicadors
especificats en el Projecte Educatiu de Centre que fan referència a informacions respecte al context,
recursos, processos i resultats de l’escola. Per tal de donar eficàcia a aquest punt és necessari que, al
finalitzar cada curs, es faci un anàlisi del desenvolupament d’aquests indicadors per tal de realitzar les
millores, canvis o adaptacions que s’escaiguin, amb l’afany de cercar l’excel·lència en la gestió de
l’escola i els resultats dels alumnes.
En finalitzar el mandat, passat els quatre anys, es realitzarà una avaluació global d’aquest període:


Per part de la Inspecció Educativa, per tal de renovar el mandat.



L’equip directiu del centre farà una actualització del projecte de direcció que presentarà tant al
claustre de professors,com al consell escolar del centre. En aquesta actualització es farà copsar
la visió i les propostes de millora per al següent mandat.

9.Mecanismes de rendició de comptes als òrgans de control i participació.
El concepte de rendició de comptes és propi d’una societat democràtica i va més enllà de la idea de
control extern, ja que parteix d’analitzar la realitat de la institució en tant que es garanteix la
transparència, participació, avaluació i control en les decisions i actuacions del centre educatiu.
Per tant, l’equip directiu haurà de rendir comptes, tant de la seva gestió, com dels resultats obtinguts,
tal com hi fa referència l’art. 92 de la LEC.
Aquests mecanismes d’avaluació proporcionaran els mitjans de detecció i superació de les dificultats
observades fomentant l’autovaloració i la reciprocitat.
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La rendició de comptes es farà amb una periodicitat anual als diferents elements que integren la
Comunitat Educativa i el Sistema Educatiu i quedarà reflectit en documents tal com es mostra a
continuació:

ÀMBIT

DESTINATARIS
Claustre

MECANISMES
Reunions de claustre (actes)

DOCUMENTS
Actes de Claustre

Resultats de les avaluacions
Resultats de la prova diagnòstica
Resultats de la prova de Competències
Bàsiques
Comunitat escolar

Consell escolar

Resultats de consell escolar (actes)

Actes del Consell Escolar

Memòria anual de centre
Resultats de les avaluacions
Resultats de la prova diagnòstica
Resultats de la prova de Competències
Bàsiques
Famílies

Informes d’avaluació

Informes lliurats a les famílies

Comunicacions dels tutors

Sistema web d’informació

Circulars informatives

Circulars informatives

Informacions sobre assistència i puntualitat
Administració

Memòria anual de centre

Memòria Anual de Centre

educativa

Rendició de comptes econòmics

Liquidació anual del pressupost

Altres informacions requerides

Administració

Inspecció

Supervisió sobre el funcionament dels

Informe d’indicadors de Centre

projectes

PGA

Dades anuals

Memòria anual, resultats proves

Indicadors de centre

externes i internes

Avaluació de l’exercici de la direcció
Ajuntament

Avaluacions sobre les activitats organitzades

Informes corresponents a tal fi

des de l’Ajuntament
Control de neteja i manteniment
Rendició de comptes de les activitats
subvencionades

10.Elements per a l’aprofundiment en l’exercici del lideratge distribuït.
A nivell normatiu
L’article 25.5 del Decret 155/2010 de direccions indica que el Projecte de Direcció ha d’incorporar els
elements pertinents per a l’aprofundiment en l’exercici del lideratge distribuït i per al foment de la
participació de la comunitat escolar en el centre.
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Autoconeixement
La funció de la direcció, des de la seva responsabilitat com a conductora i gestora de persones, se situa
fonamentalment en la dinamització dels grups de treball per aconseguir la seva participació i el seu
compromís en el Projecte Educatiu del Centre. Prèviament al lideratge d’altres, cal el lideratge d’un
mateix. Per això, és necessari tenir els coneixements i habilitats i fer-nos preguntes com: Sé fer-ho? Vull
fer-ho? Com ho faig? I finalment, fer-ho.

Lideratge distribuït. Lideratge transformador
La principal tasca de la direcció és desenvolupar la capacitat dels altres, per així potenciar nous
lideratges estimulant la seva autonomia i creativitat. En un procés d’aprenentatge i coresponsabilitat
cada membre es pot convertir en líder i implicar a la resta. Només, i cal no oblidar-ho, quan s’adquireixi
un grau d’autonomia, capacitat i implicació capaç de convertir-se en motor d’iniciativa i creativitat, el
líder podrà delegar i començar a pensar en un lideratge distribuït, per després apuntar cap a un tipus de
lideratge transformador. El lideratge el pot exercir qualsevol component del grup, malgrat existeixi una
altra persona que ho coordini. El pot exercir qualsevol persona que coordina qualsevol estructura. El pot
i ho ha d’exercir l’equip directiu a través de la persona o persones que coordinen, a nivell general, les
diferents estructures del Centre.
En aquesta línia proposem desenvolupar una estructura organitzativa de lideratge horitzontal amb la
creació d’equips i el disseny de les seves tasques, (coordinadors de cicle, caps de departament,
professorat, etc.).

Distribució de responsabilitats i tasques
La direcció d’un centre és una tasca d’equip i requereix un model de lideratge distribuït que implica una
delegació de les funcions i coresponsabilitat en les decisions. Tal com assenyala la normativa vigent, la
LEC i el Decret d’Autonomia proposen la creació del Consell de Direcció, òrgan de participació format
per les persones del centre amb responsabilitats directives i de coordinació. Per aquest motiu proposem
la continuïtat d’aquest òrgan que té com a finalitat promoure la participació i la implicació en l’aplicació
del Projecte Educatiu del Centre. A més, per tal de millorar la comunicació i traslladar als òrgans
executius de govern les propostes, inquietuds i opinions dels alumnes, proposem la creació del Grup de
participació d’estudiants.

Treball col·laboratiu docent
Entenem el lideratge distribuït com una forma de treballar en equip on cadascú assumeix una part del
lideratge, un compromís amb els objectius i una responsabilitat total per part de cada membre sobre les
seves atribucions. Quan les persones prenen consciència real de la responsabilitat que se’ls ha
encomanat s’impliquen més en la vida del centre aportant més de la seva creativitat i fent més viva
l’escola.
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Els professionals que desenvolupem la nostra tasca en l'educació fem un paper de modelatge davant del
nostre alumnat i, com és natural, també en el treball en equip. És reconegut per tothom que és més
gran l'eficàcia de l'acció professional desenvolupada per un grup de mestres cohesionat que comparteix
un mateix llenguatge, una manera de fer i un projecte.

Foment de la motivació i satisfacció
Quan parlem de lideratge, estem parlant d’estimular les persones a assolir el seu màxim potencial, de
fer prendre consciència de com avançar des del que un és, fins el que un vol arribar a ser, de motivar les
persones a canviar la seva manera d’actuar fins aconseguir el resultat esperat. Conseqüentment el líder
escolta, comunica, educa i es mostra com una persona emocionalment intel·ligent i inspiradora que pot
crear l’atmosfera adequada.

Pressa d’acords amb consens. Comunicació positiva
No entenem la millora de l’ensenyament sense la suma de tots els punts de vista i, per poder sumar cal
tenir el lideratge per fer-ho, és a dir, cal prendre les decisions conjuntament dins d’uns límits establerts
per la normativa; cal assolir el consens, la implicació de tothom i la democratització en tots els nivells.
Per aconseguir-ho cal adoptar unes actituds perquè la comunicació socioafectiva sigui positiva:
- Mostrar descàrregues de tensió: fer bromes, riure, mostrar satisfacció.
- Mostrar solidaritat, elevar l’autoestima de l’altre, oferir ajut, premiar.
- Indicar acord, mostrar acceptació, comprendre.
- Suscitar la retroalimentació, l’assertivitat i l’empatia.

Potenciació del diàleg
Seguint aquests eixos volem aconseguir que el centre sigui: integrador, on tothom tingui bones relacions
personals, on tothom se sent partícip i veu que les seves idees són escoltades i tingudes en compte, on
l’alumnat creix com a persona i assoleix unes competències que li facilitaran la comprensió del món i de
relació amb els altres, on es potencia el gust per descobrir i aprendre, l’estímul per pensar, la cultura de
l’esforç i el sentit crític per treballar la formació integral de l’alumnat.

Treball en xarxa amb l’entorn
Cal que l’equip directiu engresqui tothom, però sobretot el professorat, i que faci de motor de millora a
tots els nivells. Aquesta millora ha de passar pel treball cooperatiu i en xarxa, no tan sols entre tota la
comunitat educativa i la resta d’entitats educatives, sinó també entre les diverses administracions.

El futur està en les nostres mans. No gestionem recursos. Generem i canalitzem el clima del treball en
equip, la complicitat de les famílies i la visió d’un futur compartit més just i equitatiu per a la nova
generació.
Si tenim l’oportunitat de liderar, fem del nostre lideratge el camí a un món millor.
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