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INTRODUCCIÓ

D’acord amb la Resolució del  conseller d’ Educació, Universitat i Recerca de dia 25 de novembre de 2020 pr la qual

s’estableix el procediment per avaluar la tasca desenvolupada pels directors dels centres docents públics no universitaris que

finalitzen el període d’ exercici de càrrec el 30 de juny de 2021 i el procediment per optar a continuar en el càrrec per  un nou

període,i tenint en compte les propostes de millora presentades a l’ informe d’ avaluació de la funció directiva fet per part del

Departament d’ Inspecció educativa,  presentam la valoració relativa a la consecució dels objectius plantejats en el projecte del

període 2017-2021, així com la proposta de millora i nous objectius per al període següent 2021-2025.

Aquest document s’ha elaborat tenint en compte la valoració i aportacions dels representants de tota la comunitat educativa

(Claustre de mestres, representants  del Consell Escolar, famílies... ) als quals hem passat una enquesta on se’ls sol·licitava la

valoració de la tasca directiva exercida durant aquests 4 cursos a tots els àmbits (gestió, pedàgogic, convivència, escola-família,

relació amb l’ entorn, digitalització…)

La nostra proposta pretén ser una eina de continuïtat i consolidació de la feina començada amb el projecte de direcció

inicial. S’ha plantejat amb la intenció d’aportar al centre estabilitat,i pensant en el benefici i l’evolució positiva i engrescadora que

s’ha aconseguit durant aquest darrer període. Si tot això ha estat possible és gràcies a la participació de tota la nostra comunitat

educativa
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PROPOSTA EQUIP DIRECTIU

DIRECTORA: Rosa M. Antich Martínez.Amb 22 anys d’experiència docent i 10 anys  de funcionari de carrera. He exercit durant un

curs amb nomenament extraordinari (curs 2016-17) i durant 4 cursos (2017-2021) , amb un projecte de direcció basat en

aconseguir una línia de centre definida utilitzant metodologies engrescadores per a l’alumnat, millorar la gestió de centre, millorar

la relació de l’ escola amb el seu entorn, millorar la convivència i promoure el pla de digitalització.

SECRETÀRIA: Carla Ayuso Llull. Amb 20 anys d’ experiència docent i 13 anys de funcionari de carrera.  Ha exercit durant un curs

amb nomenament extraordinari (curs 2016-17) i durant 4 cursos (2017-2021) amb projecte de direcció, treballant intensament i

amb coherència per aconseguir els objectius plantejats. La coordinació entre els membres de l’ equip directiu ha estat molt bona,

s’ha treballat de manera cohesionada, intensa i coherent per anar implementant mesures organitzatives i de formació que permetin

avançar i aconseguir els objectius de  millora i èxit escolar.
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REVISIÓ I VALORACIÓ DEL  PLA ESTRATÈGIC DEL PERÍODE PASSAT (2017-2021)

ÀMBIT 1: ORGANITZACIÓ DE CENTRE

OBJECTIUS ACTUACIONS
FETES

RESPO
NSABLE

S

VALORACIÓ PROPOSTES DE MILLORA

Crear els documents de
centre de manera
consensuada i pràctica
perquè es puguin utilitzar com
a eina de feina real.

S’han creat els
següents documents
de centre:

1. PEC
2. CC
3. ROF
4. PL
5. PAD
6. Pla de

convivència i
coeducació

7. Pla lector
8. Pla eco

(alimentació
saludable,
medi ambient i
hort)

9. Projecte
apadrinament

10.Pla de
digitalització
(TAC)

Equip
directiu
i
Claustre

5 Revisar i actualitzar els
documents, fent-los , si cal,
més pràctics i adaptats a la
realitat actual del centre.

Realitzar el Pla d’ Igualtat

Realitzar rúbriques
d’avaluació

Millorar l’ estil formal dels
documents.
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11. Pla de
contingència

12.Pla
d’autoprotecció

13.Projecte
reutilització de
llibres.

14.PAT

Documents anuals:
PGA, Memòries...

Crear espais i temps per a la
coordinació docent  a nivell
horitzontal i vertical per tal que
l'acció educativa tengui
coherència i continuïtat.

. Coordinació de
cicle- 1 setmanal
. Coordinació
tutors-equip de suport
1 setmanal
. Coordinació traspàs
per canvi de cicle-1
anual
. Coordinació amb
IES. 1 anual i algunes
durant el curs de
manera no
sistemàtica
. Coordinació de
Claustre . Com a
mínim 1 mensual i
tots aquells que són
necessaris.

Equip
directiu

4 Registrar totes les reunions de
coordinació de manera
adequada, perquè quedi
constància dels acords
presos.
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ÀMBIT 2: GESTIÓ DE RECURSOS

OBJECTIUS ACTUACIONS FETES RESPONSABLES VALORACIÓ PROPOSTES DE
MILLORA

Optimitzar i millorar els
espais del centre.

Adequar un espai de
Biblioteca de centre
Cercar espais
d'emmagatzematge
Adequar espais per fer
microespais a EI
Cercar espais
alternatius  per poder
fer EF (poliesportiu),
tallers (teatre
municipal).
Millora dels espais en
general per adequar-los
a metodologies més
actives
Adequar un espai com
a sala d’ aïllament

Equip directiu
i
Claustre

4 Tot d’ una que la
situació sanitària ho
permeti , reorganitzar
novament els espais
agafats per a la situació
covid, per
reconvertir-los en
espais com sala de
psico…

Muntar un espai d’ hort
definitiu per treballar-hi
de manera
interdisciplinar.

Optimitzar i millorar els
recursos material i
humans

Es fa demanda a
l’Administració dels
recursos humans que el
centre considera
necessaris per a una
bona atenció a
l’alumnat

Equip directiu 4 Aconseguir més
recursos per a atendre
l’ alumnat nese.
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Es coordinen recursos
humans externs
mitjançant
col.laboracions amb :
policia tutor, educadora
social, biblioteca
municipal, amipa.

Optimitzar els recursos
econòmics i fer-ne una
bona gestió

Es prioritzen els pocs
recursos econòmics de
què disposa el centre,
sempre amb el consens
del CE.
Durant aquest període
s’ ha aconseguit
finançament per
realitzar activitats sobre
igualtat i convivència,
per agilitzar la
implementació del pla
de digitalització, i per
les despeses generals
del centre mitjançant
col.laboracions de l’
amipa, l’ajuntament i
presentant projectes

Equip directiu 5 Aconseguir un millor
finançament del centre.
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ÀMBIT 3: INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

OBJECTIUS ACTUACIONS FETES RESPONSABLES VALORACIÓ PROPOSTES DE
MILLORA

Crear un pla de
formació de centre, que
pugui ser motivador per
començar en noves
metodologies.

Formacions de claustre:

1.Ambients
2.Treball cooperatiu
3.Projectes de treball
4.Matemàtica
manipulativa
5.Alerta escolar
6.Coeducació
7.Eines per a
l’ensenyament en línea
8.Eines pedagògiques
del gestib
9.Treball per projectes
amb els suport de la
biblioteca escolar.
10. FiC de llengües
amb IES
11. FiC de
matemàtiques amb IES

Equip directiu 5 Organitzar formacions
en:

Millora de la
competència digital.

Avaluació competencial

Acció tutorial

Resolució de conflictes.

Qualsevol formació que
surti de l’interés del
Claustre i/o de les
necessitats del centre.

Posar en marxa
metodologies  actives
que permetin a
l’alumnat assolir les
competències bàsiques
mitjançant activitats que

1.Microespais a EI
2.Projectes a CN i CS
3.Treball cooperatiu
4.Taller de
matemàtiques
5.Taller de llengua

Equip directiu
i
Claustre

3 Consolidar l’ús de les
noves metodologies i
seguir la línea de
centre.

Retornar tot d’una que
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tenguin interès i
significat per a ells.

6.Activitats enriquides
7. Filosofia 3/18
8. Classroom

la situació sanitària ho
permeti a organitzar les
aules per afavorir
aquestes metodologies.

Realitzar claustres de
reflexió pedagògica per
fer un seguiment i
valoració de a quin punt
ens trobam i quines
necessitats es tenen.

Proposar intercanvis
d’experiències entre
centres

Respectar els diferents
ritmes i estils d’
aprenentatge, aprofitant
la diversitat existent i
crear un clima de
confiança i seguretat
per tal que els infants
es sentin bé per poder
expressar sentiments i
emocions.

Metodologies inclusives
(treball cooperatiu,
projectes,tallers,
ambients…)

Atenció individualitzada
segons les necessitats

Adapatacions
curriculars

Educació emocional i
convivència.

Equip directiu
Claustre
Orientació

5 Seguir amb les
propostes del Pla de
convivència i el treball
en xarxa amb els ss
municipals.

Realitzar els plans
individuals de reforç,
plans d’ AC i
adaptacions que
calguin.

Demanar els recursos
humans necessaris per
implementar això.
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Potenciar l’ ús de les
TIC com a eina de feina
dins les aules , sempre
fent-ne un ús
responsable i crític

1.Implementació del Pla
TAC
2.Implementació del Pla
de digitalització
3.Ús per part del
professorat ,alumnat i
famílies de les eines
bàsiques de google:
classroom, drive,
qüestionaris i correu
corporatiu
4.Ús per part del
professorat de les eines
pedagògiques de gestib
5.Ús de les gestib com
a eina de comunicació
amb les famílies
6.Creació de la pàgina
web del centre.
7. Renovació de tota la
xarxa elèctrica i
informàtica del centre

Equip directiu

Coordinador/a TIC

4 Seguir amb l’adquisició
de nous dispositius.

Seguir amb la formació

Actualitzar i millorar la
pàgina web mitjançant
el site
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ÀMBIT 4: RESOLUCIÓ POSITIVA DE CONFLICTES I CONVIVÈNCIA

OBJECTIUS ACTUACIONS FETES RESPONSABLES VALORACIÓ PROPOSTES DE
MILLORA

Millorar la convivència i
la coordinació del
centre amb el seu
entorn, fomentant la
implicació de les
famílies, de
l’Ajuntament i de les
diferents entitats en la
dinàmica de centre.

1.Programa “Viu i
conviu” per a EI i 1er
cicle
2.Programa “Un tracte
pel bon tracte” per a
2on i 3er cicle
3.Reunions de delegats
trimestrals
4.Sociogrames
5.Apadrinament
6.Col·laboracions amb
totes les entitats del
poble (ajuntament, 3ª
edat, biblioteca
municipal, serveis
socials, ….)
7.Actuacions puntuals
d’Igualtat (dia de la
dona, 25N…)
8.Introduir la figura de
coordinador de
coeducació al claustre i
al consell escolar.

Equip directiu

Claustre

5 Implementar el Pla
d’igualtat de centre.

Seguir amb els
programes específics
de convivència.

Treballar la resolució 1.Resolució positiva de Equip directiu 5 Fer formació sobre
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positiva de conflictes i
l’educació emocional.

conflictes (semàfor i
boca-orella)
2.Tutories amb
dinàmiques de cohesió
de grup i resolució de
conflictes
3. Educació emocional
mitjançant els contes.
4.Dinàmiques de
cohesió de grup i
cercles restauratius

Claustre
Comissió de
convivència

resolució de conflictes.

ÀMBIT 5: PROJECCIÓ EXTERIOR

OBJECTIUS ACTUACIONS FETES RESPONSABLES VALORACIÓ PROPOSTES DE
MILLORA

Millorar la projecció
exterior de la feina que

es fa dins l’escola

1.Creació de la pàg
web i blogs d’aula
Introducció de totes les
famílies dins Gestib
2.Creació de whatsapp
de centre.
3.Participació en les
celebracions del
municipi
4.Participació en la
revista de la 3ª edat.
5.Participació en

Equip directiu 5 Millorar la pàgina web
mitjançant sites.
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Jornades de
Convivència, Biblioteca,
etc..com a ponents.
6.Jornades de portes
obertes
7. Jornades familiars
per a la millora del
centre.
8. Espais familiars.

PLA ESTRATÈGIC 2021-2025

ÀMBIT 1: ORGANITZACIÓ DE CENTRE

OBJECTIUS INDICADORS
D’ASSOLIMENT

ACCIONS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ

2021
2022

2022
2023

2023
2024

2024
2025

Revisar els documents
de centre

Nombre de documents
revisats

Revisió dels documents
utilitzant les eines
d’avaluació de
documents que
proposa el DIE i fent
servir les eines del
PMT

Equip directiu
Equip docent

X X X X
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Crear el Pla d’ igualtat Grau de satisfacció de
la comunitat educativa

Organitzar espais de
col.laboració en
l’elaboració del pla amb
tota la comunitat
educativa, mitjançant la
Comissió de
Convivència i igualtat ,
el  Claustre i el Consell
Escolar.

Equip directiu
Comissió de
Convivència i Igualtat

X

Potenciar la
coordinació entre cicles
i etapes.

Nombre de reunions de
Claustre, d’etapa, i amb
l’ IES

Fixar reunions
setmanals dins l’ horari
per a les reunions
d’equip docent d’ etapa
Fixar reunions, com a
mínim, mensuals, de
Claustre
Fixar reunions de
coordinació amb l’IES
de referència.

Equip directiu
Coordinadors de cicle

X X X x

Optimitzar els recursos
i les instal.lacions del
centre

Nombre de recursos
aconseguits
Espais aconseguits per
a una millora
pedagògica

. Coordinació amb les
entitats del poble per a
poder gaudir de
recursos humans
externs que
complementin la tasca
pedagògica del centre:
Educadora social
municipal, policia tutor,
biblioteca municipal,

Equip directiu X X X X
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associació 3ª edat i
amipa.
. Coordinació amb
l’Ajuntament per poder
fer ús d’ espais
municipals per suplir
les mancances d’
infraestructura que té el
centre: ús del
Poliesportiu municipal
per fer EF. Ús del teatre
municipal per poder
realitzar psicomotricitat
i activitats de teatre, ús
d’ una paradeta de
l’hort social municipal,
ús d’ alguna plaça en
cas de necessitat pel
pati, segons la
normativa sanitària.
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ÀMBIT 2: PEDAGÒGIC

OBJECTIUS INDICADORS
D’ASSOLIMENT

ACCIONS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ

2021
2022

2022
2023

2023
2024

2024
2025

Consolidar la línea de
centre

Nombre de mestres
que assumeixen la
línea de centre i hi
treballen en
consonància

.Assumir els
compromisos del PMT
.Formació en
competències de
tutoria
.Plans de formació
anuals per millorar les
diferents metodologies
actives que ja utilitza el
centre (treball
cooperatiu, projectes,
espais, tallers,,,,)
. Realitzar com a mínim
3 projectes
interdisciplinaris per
curs.
. Fer activitats en
treball cooperatiu
. Tallers de
matemàtiques i
llengües (1 setmanal)
. Posar en marxa la
renovació del projecte

Equip directiu

Coordinador PMT

Coordinadors docents

X X X X
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d’hort i adequar el nou
espai.
. Seguir amb el Pla
lector i participar de les
activitats amb la
Biblioteca Municipal
(Club de lectura,
Atrapallibres, capsa
viatgera, conta
contes….)

Millorar l’èxit escolar
-% d'aprovats en
àrees instrumentals a
tots
els cicles.
- Augment del
nombre d’aprovats.
- % de proves
competencials a les
proves
d’avaluació.
- Proves d'avaluació
diagnòstic.
- Resultats de les
qualificacions
alumnes 1r
ESO en relació a la

.Establir unes línees de
coordinació docent
eficaces (reunions
d’etapa setmanals,
reunions amb equip de
suport quinzenals,
reunions de claustre
mínim mensuals,
reunions amb IES)
.Organitzar els suports
de la millor manera
possible.
.Introduir les eines
d’avaluació
competencial.
.PMT

Equip directiu

Coordinador PMT

Coordinadors de cicle

X X X X
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mitjana .Millorar l'assoliment
dels continguts de les
àrees instrumentals
per millorar el
rendiment
de l’alumnat.
- Aplicar una
metodologia inclusiva
que permeti exigir
diferents fites en
funció de la capacitat
i del ritme de treball
dels alumnes.
- Afavorir
l’aprenentatge
cooperatiu i per
projectes
- Realitzar tallers
diversificats.
- Anàlisi dels
resultats de
l'avaluació trimestral,
de les proves de
diagnòstic i dels
resultats de les
qualificacions de 1r
d’ESO
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Afiançar l’ utilització de
les noves metodologies
i implementar el Pla de
digitalització

Nombre d’ activitats i
processos en què
s’utilitzen les TAC

.Dinamització de les
TAC a les aules.
.Aplicació del Pla de
digitalització a les aules
(utilització de
classroom, correu
corporatiu, drive…)
.Dinamització de les
TIC a tota la comunitat
educativa ( comptes
usuari Gestib per a
famílies, whatsapp de
famílies, pàgina web i
blogs d’ aula,...)

Equip directiu

Coordinador TAC

X X X X

Impulsar plans
de millora del
procés
d’ensenyament-
aprenentatge

-Revisió dels
projectes de centre.
- Memòria.
- Valoració del
Consell escolar.

.Incrementar les
activitats als diferents
projectes de centre
.Potenciar les activitats
TAC
.Seguir el Pla lector
.Llengua anglesa a
partir de 4t d’ EI i fer la
plàstica en anglès

Equip directiu

Coordinador PMT

Coordinadors docents

X X X X
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sempre que sigui
possible per horari
.Realitzar adaptacions i
plans de reforços
necessaris

ÀMBIT 3: CONVIVÈNCIA I COEDUCACIÓ

OBJECTIUS INDICADORS
D’ASSOLIMENT

ACCIONS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ

2021
2022

2022
2023

2023
2024

2024
2025

Seguir millorant el
clima de convivència
entre l’ alumnat

. Nombre de conflictes
lleus durant el curs
. Nombre de conflictes
greus durant el curs
.Anàlisi i memòria de la
Comissió de
Convivència i
coeducació

-Seguir amb el treball
en xarxa amb els
Serveis Socials
municipals amb els
següents aspectes:

Un tracte pel bon tracte
a 2on i 3er cicle
Viu i conviu a EI i 1er
cicle
Reunions de casos i

Equip directiu

Coordinador de
Convivència i
coeducació

Equip docent

X X X X
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coordinació
Reunions de la
comissió de
Convivència i
Coeducació (al menys
una trimestral)

-Resolució positiva de
conflictes

-Dinàmiques de
cohesió de grup i
cercles restauratius

-Tutories i reunions de
delegats.

-Treball cooperatiu

Implementar el Pla
d’igualtat

Nombre d’ activitats
organitzades
Nombre de documents
amb llenguatge revisat
Revisió de la memòria
al Consell Escolar i a la
Comissió de
Convivència i
coeducació

-Activitats per a
fomentar la igualtat i la
no violència de gènere
(tallers, xerrades, etc..)
-Revisió del llenguatge
utilitzat als documents
del centre
-Revisió del material
del centre.
-Creació del Pla
d’Igualtat.

Equip directiu

Coordinador de la
Comissió de
Convivència i
coeducació

X X X X

Seguir millorant la Nombre d’ activitats Espais familiars. Equip directiu X X X X
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convivència a tota la
comunitat educativa

realitzades amb les
famílies
Nombre d’ activitats
realitzades amb el
Claustre.

Activitats organtizades
amb les famílies
(jornades de millora del
centre, portes obertes,
xerrades de temes
concrets..)
Activitats organitzades
amb el Claustre per
millorar la convivència.

Coordinació de la
Comissió de
Convivència i
coeducació

ÀMBIT 4: PROJECCIÓ EXTERIOR

OBJECTIUS INDICADORS
D’ASSOLIMENT

ACCIONS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ

2021
2022

2022
2023

2023
2024

2024
2025

Projectar a l’ exterior la
tasca que es fa dins el
centre.

Nombre d’ activitats
fetes per a la projecció
exterior

Publicacions a la
pàgina web del centre
Publicacions als blogs
d’ aula
Participació en
esdeveniments del
poble
Participació en
activitats de projecció
(conferències,
congresso, cursos,

Equip directiu X X X X
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etc…)
Participació a la revista
de la 3ª edat del poble.
Espais familiars
Diades de portes
obertes.
Participació de les
famílies en activitats
del centre (comissions,
consell escolar,
protagonistes,
exposició de
projectes…)
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PLANS I PROJECTES

PROGRAMA DE MILLORA I TRANSFORMACIÓ

*Inclusió i metodologies actives:
* Aprenentatge cooperatiu.
*Projectes interdisciplinars
* Tallers  de llengües i matemàtiques
* Espais a EI
* Ús de les TAC: Google Suite, Kahoot,
Thatquiz,Edu 365, classroom, drive, correu
corporatiu…
*Hort
*Formació de centre.

PLA ECO

*Hort escolar
*Tallers mediambientals
*Gestió de residus
*Berenars saludables
*Sortides amb objectius mediambientals.

FONS DE LLIBRES

Es fonamenta en la reutilització dels llibres de text i algún
material pels alumnes que es comprometen  a fer-ne bon ús.

Reutilització de llibres de text
Reutilització de material.

PLA LECTOR

*Mitja hora de lectura diària
*Conta contes a EI i 1er cicle
*Capsa viatgera de contes a EI
*Bibliopati
*Atrapallibres a 2on cicle
*Club de lectura a 3er cicle
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PLA DE CONVIVÈNCIA I COEDUCACIÓ

*Viu i conviu a EI i 1er cicle
*Un tracte pel bon tracte a 2on i 3er cicle
*Diada dia de la dona
*Diada 25N
*Tallers i xerrades
*Tutories i reunions de delegats
*Sociogrames
*Dinàmiques de grup i cercles restauratius.

PLA DE DIGITALITZACIÓ/TAC
*Pàgina web
* Blocs de les aules.
* Google Suite: correu electrònic amb domini del
centre per a cada alumne(Classroom, drive,
documents, formularis google…)
* Diferents dispositius: notebooks, chromebooks,
ordinadors de taula, …
* Usuaris Gestib per a famílies.
* Whatsapp de famílies

EDUCACIÓ VIAL

*Policia Tutor
* Sessions Teòriques
* Parc Vial

FESTES POPULARS

Celebració de les festes populars i tradicionals de
les Illes Balears i del nostre poble:
Les Verges
Nadal
Sant Antoni
Carnestoltes
Pasqua
Sant Jordi
Es Jai
Festa de final de curs.
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SISTEMA D’ AVALUACIÓ DEL PROJECTE

Entenem que l’aplicació d’aquest projecte haurà d'esser avaluat pel propi Equip Directiu i pels diferents estaments de la

comunitat educativa a través del Claustre i del Consell Escolar i per l’administració educativa mitjançant els servei d’Inspecció i

altres mecanismes que quedin determinats en les normatives.

La Programació General Anual és el document que marca les línies d’actuació proposades per al curs escolar. Les revisions

de la PGA i la memòria final de curs marquen els moments i els espais de l’avaluació del Projecte.

A final del període s’elaborarà un informe de la gestió desenvolupada i d’autoavaluació del projecte per part de l’equip

directiu i també es proposarà una avaluació global de tot el període per part del Claustre i del Consell Escolar.

Igualment partim de la idea que aquest projecte de direcció ha de ser modificat en funció de les propostes i suggeriments que

surtin de la reflexió pedagògica i de tota la comunitat eductiva.
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