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Introducció  

 

D’acord amb el punt 4.2 de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 25 

d’octubre de 2018 per 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 del 

càrrec el 30 de juny de 2019 i el procediment per optar a continuar en el càrrec per un nou 

període, havent presentat la sol·licitud segons annex 4 de la mateixa resolució,  present 

l’actualització del projecte de direcció que inclou la valoració relativa a la consecució dels 

objectius plantejats en el projecte anterior, proposta de millora i plantejament de nous objectius 

per al període següent.  

 

a) Anàlisi de l’espai físic i de l’entorn social del centre 

Espais 

El mes de març de 2018 es van iniciar les obres d’ampliació del centre amb gimnàs i vestuaris o 

l’eliminació de les barreres arquitectòniques amb la construcció d’un ascensor i adequació de 

l’entrada del centre amb rampes adaptades i baranes.  A data de 20 de gener de 2018 s’ha 

certificat el final d’obres. Es tractava d’una demanda històrica del centre i un dels objectius a 

aconseguir en l’anterior projecte de direcció.  

Pel que fa a les dependències internes del centre, una vegada que el grup  de primària duplicat ha 

promocionat a secundària, s’ha destinat l’aula per a la realització d’activitats de suport i 

desdoblaments. L’aula que es destinava a activitats de suport (de petites dimensions) s’ha destinat 

a religió i en el curs actual també a  les activitats de llengua anglesa dels grups de primer i segon 

de primària que realitzen aquesta matèria desdoblada.  

Durant aquest mandat s’ha aconseguit solucionar les deficiències de construcció de l’edifici 

d’educació infantil que presentava goteres. 
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Dades d’alumnat  ( Desembre 2018) 

  Alumnat amb nese  

 ORDINARI Altes capacitats  nee  Altres necessitas Total 
4t EI 12  2 1 15 

5è EI 13  3 3 19 

6è EI 15  2 4 21 

1r PRI 18  3 3 24 

2n PRI 17  2 5 24 

3r PRI 20 1 2 2 25 

4t PRI 17  4 4 25 

5è PRI 14  1 8 23 

6è PRI 16  2 6 24 

Total 142 1 21 36 200 

 

El nombre d’alumnes ha disminuït en relació a les dades anteriors degut principalment a la 

davallada de ràtios en educació infantil. 

El 90% de l’alumnat del centre resideix en la zona d’influència. Es manté aproximadament la 

mateixa proporció anterior (34%) d’alumnat que viu a la urbanització de Cala’n Blanes distant del 

centre més de tres quilòmetres. Es tracta d’una urbanització molt extensa i disseminada.  

El nombre d’alumnat amb nese s’ha elevat del 20% al 29%. Es tracta d’un percentatge  molt alt 

que condiciona les mesures que es prenen al centre quant a l’atenció a la diversitat.  

Professorat (Quota curs 18-19) 

Plantilla INF PRI FA EF MU PT AL AD Habilitades FA AL RE 

Ordinària 4 6 1 1 1 1 1 1 Ordinària 1 1  

Itinerant         Itinerat   0,3 

 

La plantilla orgànica  del centre segons Resolució de la directora general de Personal Docent de 

dia 15 de novembre de 2018 per la qual es fixen els criteris específics per establir les plantilles 

orgàniques dels centres docents públics d’ensenyament no universitari de les Illes Balears per al 

curs 2019-2020 està incrementada en una plaça d’equip de suport i la quota per al curs actual 

suposa un increment de 1,5 places de suport i 0,5 per completar la reducció del professorat que 

s’ha acollit a la reducció horària per majors de 55 anys (4 persones actualment). 

En aquests moments el claustre es molt estable, fet que facilita especialment l’organització del 

centre.  
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Personal no docent 

  Horari 

1 Auxiliar tècnic educatiu Conselleria d’Educació i 

Universitat 

8:00-14:00h 

1 Conserge Ajuntament 7:30- 2:30 h 

1 Monitora Escolar Matinera Contractada APIMA 8:00-9:00 h 

1 Monitores menjador Contractada APIMA 14:00-16:00 h 

3  Netejadores Ajuntament capvespres 

1 Voluntària educativa Conselleria d’Educació i 

Universitat 

Horari flexible 

 

La relació i coordinació de les funcions que realitza el personal no docent es fa a través de l’equip 

directiu. 

Associacions de pares i mares 

En relació a l’APIMA han variat les persones responsables dels diferents àmbits  degudes 

principalment a la promoció d’alumnes a l’ensenyament secundari. Els darrers cursos s’ha 

incrementat significativament el nombre de famílies sòcies.  

Serveis del centre 

Servei escolar de menjador 

El nombre d’usuaris del servei de menjador ha augmentat considerablement, actualment el 

nombre d’usuaris fixes és de 18 alumnes, el curs 2015-16 el nombre era de 7 alumnes usuaris.  

Des del curs 2017-18 l’empresa FLOMA Alimentació SL és la concessionària de tots els càterings 

dels centres públics de Ciutadella per la qual cosa s’han unificat els preus del menjador escolar i 

l’empresa ha tornat a fer-se càrrec de la contractació de les dues monitores que realitzen treballs 

de vigilància i neteja. La secretària del centre és l’encarregada de supervisar el servei de 

menjador.  

Servei de transport escolar 

Hi ha 18 usuaris de transport escolar que utilitzen la ruta de Cala’n Blanes. Des del curs 2017-18 

aquesta ruta només està compartida amb el CEIP Pere Casasnovas amb la qual cosa s’han 
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optimitzat els horaris d’anada i tornada. Actualment no hi ha cap alumne que hagi sol·licitat fer ús 

de la ruta de Cala Blanca.  

 S’ha millorat la fidelitat d´ús d’aquest servei principalment per les instruccions donades per la 

Conselleria d’Educació i Universitat segons les quals les famílies es comprometen a fer ús del 

70% dels trajectes i al control d’assistència per part de la persona encarregada i al seguiment que 

es fa des de l’equip directiu. 

Escola Matinera 

 

El servei d’escola matinera està plenament consolidat al centre i actualment compta amb una 

mitjana de 17 usuaris fixes. Des del curs 2017-18 el servei està gestionat conjuntament per 

l’APIMA del centre i l’empresa de serveis “La Xaranga”, aquesta contracta i supervisa  el 

monitoratge i realitza la planificació de les activitats, mentre que l’APIMA du a terme la gestió 

econòmica. Des de la direcció del centre es supervisa el servei d’escola matinera.  

Organització del centre      

No s’han produït modificacions significatives en l’organigrama del centre en relació a la seva 

organització. S’han produït canvis en les persones que ocupen les diferents responsabilitats. 
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Estat dels documents de centre 

 Estat del documents curs 2014-15 Estat dels documents curs 2018.19 

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

(PEC) 

S’estan revisant els trets generals del centre. Pendents 

d’aprovació 

Reunió CCP de dia 28 d’abril 

Data darrera aprovació 30-6-15 

Documents adjunts   

1. Concreció curricular (CC) 
Elaborada la concreció curricular LOE 

S’està elaborant la concreció curricular segons LOMQE 

Aprovació  Juny 2016 

Revisió àrees de Ciències de la Naturalesa i Ciències 

Socials. Aprovació Juny 2017 

1.1. Programacions docents  (PD) 
Elaborada segons LOE Segons model de centre aprovat per la PGA. 

Es revisen cada curs escolar. 

1.2. Programacions d’aula (PA)  Es realitzen anualment per part de cada professor i matèria 

2.Reglament d’organització i funcionament  
Revisat. Darrera aprovació 24-1-12 Pendent de revisió curs 18-19 (Recollit a la PGA) 

2.1. Pla d’emergència i evacuació 
S’ha revisat anualment el pla d’evacuació del centre S’ha revisa anualment el pla d’evacuació de centre. 

Curs 18-19 s’haurà d’elaborar un nou document una 

vegada acabades les obres. 

3. Pla de convivència 
Revisat. Aprovat pel consell escolar 24-1-12 Iniciada la revisió a partir de la formació a centres. 

4. Pla d’acció tutorial (PAT) Revisat. Darrera aprovació 4-6-13  

5. Projecte lingüístic (PLC) 
Es va realitzar el projecte TIL, està pendent la revisió del 

PLC 

Aprovació Juny 2015 

5.1. Pla d’acollida  Pendent de revisió Aprovat Juny 2016 

6. Pla d’atenció a la diversitat (PAD) Revisat. Darrera aprovació 4-6-13 Pendent de revisió 

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 
Es realitza anualment Es realitza anualment 

MEMÒRIA ANUAL 
Es realitza anualment Es realitza anualment.  

Document sobre les tasques escolars a la 

llar 

 Aprovació Juny 2018. 

Pla d’actuació amb alumnat repetidor o 

amb  àrees suspeses. 

 Aprovació. Juny 2018 
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b) VALORACIÓ  RELATIVA A LA CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS PLANTEJATS EN ELS  PROJECTES ANTERIORS 

 

Objectiu: Formar l’alumnat en competències bàsiques per afavorir un aprenentatge integral i funcional         

Actuacions Avaluació segons els indicadors establerts al projecte de direcció 

Concloure el  pla de Concreció Curricular de les CCBB. 

reflectint els canvis als documents de centre  

S’ha revistat la concreció curricular corresponent a les àrees de ciències de la naturalesa i ciències socials. 

Arribar a acords metodològics: proposta de projectes  que 

impliquin el disseny de situacions d’aprenentatge complexes . 

A les reunions de cicle i a través de la CCP s’han arribat a acords metodològics que s’han recollit a les 

corresponents actes. 

Objectiu: Millorar l’èxit escolar                                                                                                                                      

Actuacions Avaluació segons els indicadors establerts al projecte de direcció 

Cercar estratègies per millorar l’atenció a la diversitat  

(desdoblaments, diversificació d’activitats...) 

S’ha potenciat la modalitat de suport a partir de desdoblaments. Actualment es desdoblen totes les sessions de 

llengua anglesa amb l’objectiu de millorar els resultats en aquesta àrea. 

Es desdoblen també les àrees les àrees instrumentals segons les necessitats de cada grup. 

D’altra banda, s’ha adaptat  el suport en tot moment, segons les necessitats de l’alumnat (avaluació de necessitats 

per part de l’orientadora del centre.  i AL del centre, incorporació de nous alumnes al centre...) 

Anàlisi dels resultats de les avaluacions amb l’objectiu de 

prendre decisions organitzatives i metodològiques. 

A l’inici de cada curs escolar s’han realitzat les proves d’avaluació inicials.A partir d’aquestes proves els equip 

de cicle ha decidit mesures organitzatives i/o metodològiques. 

Anàlisi dels resultats de les proves ae l’IAQSE per prendre les 

mesures adients. 

 

S’ha realitzat una anàlisi exhaustiva dels resultats de les proves d’avaluació de diagnòstic aplicades els curs 

2015-16 a 4t de primària i 2017-18 a 6è de primària. 

Les conclusions sobre l’anàlisi tant del disseny de les proves com dels resultats s’han recollit a les actes de la 

Comissió de les proves d’avaluació, de la CCP, del Claustre i del Consell Escolar. Així mateix s’ha informat als 

pares i les mares. 

S’han realitzat i aplicat els plans de millora corresponent. 

Els resultats de les proves de diagnòstic han estat satisfactoris i les mitjanes del centre estan per damunt de les 

mitjanes de les Illes Balears i Menorca en totes les àrees exceptuant l’àrea de matemàtiques en la que s’obtenen 

resultats un poc per davall de la mitjana. 
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Coordinació amb l’EOEP i serveis externs. 

Coordinació de l’equip de suport 

Les coordinacions amb l’EOEP i serveis externs han estat constants i han estat canalitzades principalment a 

través de la cap d’estudis i l’equip d’atenció a la diversitat. 

 

L’equip d’atenció a la diversitat s’ha reunit de manera habitual tot els dimarts, s’ha fet el seguiment de l’alumnat 

i s’han realitzat entrevistes conjuntes amb les tutores , orientadora de l’EOPEP i/o treballadora social i les 

famílies de l’alumnat amb necessitats educatives específiques. 

 

S’han recollit els acords de les reunions i s’ha avaluat la tasca realitzada a les corresponents memòries anuals. 

 

També s’han realitzat entrevistes amb l’EMIF quan aquest servei ho ha sol·licitat. 

Coordinar el canvi d’etapes educatives i de cicles.  A l’inici de cada curs escolar s’han realitzat reunions de traspàs d’informació entre les tutores que acabaven un 

cicle i les que iniciaven l’altre. En aquestes reunions s’ha traspassat la informació acadèmica necessària per 

acollir als nous alumnes. 

 

La cap d’estudis ha lliurat a les tutores a l’inici de cada cicle una llibreta en la qual es recullen els projectes i les 

activitats complementàries realitzades per cada grup i que es va completant des de l’etapa d’educació infantil fins 

a 6è de primària. 

 

Les tutores de 6è han realitzat, a final de cada curs escolar, les reunions de coordinació amb els Instituts 

d’Educació Secundària de la localitat. El traspàs d’informació ha estat principalment acadèmic i en algun cas 

també s’han donat recomanacions sobre l’agrupament de l’alumnat.  

 

Així mateix s’han realitzat les reunions de coordinació entre les escoles d’educació infantil i el centre a proposta 

de l’EAP per facilitar l’adaptació dels alumnes d’educació infantil amb necessitats educatives específiques. 

Objectiu: Fomentar l’ús de les tecnologies en el procés d’ensenyament – aprenentatge i en el procés de gestió 
Actuacions Avaluació segons els indicadors establerts al projecte de direcció 

Mantenir la  pàgina web  2.0  La pàgina web del centre està actualitzada amb la informació general del centre, documents 

institucionals i algunes notícies significatives.  

Es realitza una difusió més dinàmica de les activitats del centre per part de la coordinadora de TIC a 

través de les xarxes socials facebook i instagram. 
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Continuar dotant el centre de material tecnològic Durant el període 2015-2018 s’ha fet actuacions importants quant a la dotació de material tecnològic.  

S’han realitzat per part de l’equip directiu les gestions amb la Conselleria d’Educació i Universitat per 

dotar l’aula d’informàtica de l’equipament necessari. 

El curs 2017-18 es va poder tornar a fer operativa l’aula amb 10 ordinadors de sobretaula 

subministrats per la Conselleria i 3 adquirits pel centre.  

Amb el pressupost del centre  s’han instal·lat ordinadors a les aules per anar substituint  

els equipaments obsolets i per completar les dotacions d’aula interactiva. 

Equipaments adquirits: 

 

Equipament aula  interactiva  5è EI 

2 ordinadors administració (direcció i cap d’estudis) 

3 ordinadors aula informàtica 

3 ordinadors aula música, 6è EI  

Equipament aula interactiva menjador  

4 IPADS  

 

 

Amb el pressupost del centre s’ha contractat l’empresa ICONO SL per realitzar el manteniment dels 

equipaments de centre amb la qual cosa han disminuït les incidències tècniques i, quan es produeixen, 

es resolen amb un termini més curt de temps. 

 

Les despeses a càrrec del pressupost del centre  en manteniment i adquisició de material tecnològic 

superen els 15.700€  

 

Objectiu: Elaborar un pla estratègic global pel tractament de la lectura 
Actuacions Avaluació segons els indicadors establerts al projecte de direcció 

Programar les sessions de lectura seguint una línia 

metodològica de centre 

En la confecció dels horaris dels grups s’ha tingut en compte destinar un temps a la lectura. 

S’ha seguit treballant de manera conjunta i a nivell de tot el centre un clàssic de la literatura infantil i juvenil. 

Els llibres treballats han estat: 

Curs 15-16 La volta al món en 80 dies 

Curs 16-17 Peter Pan 

Curs 17-18 El Mag d’Oz 

Curs 18-19 Pippi Calzaslargas  

 

S’han realitzat diferents treballs amb els quals, anualment, s’ha fer una exposició conjunta. També s’han fet 

representacions d’obres de teatre.  
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Dinamitzar  l´ús de les biblioteques d’aula i dotar-les d’un fons 

adequat. 

 

Els darrers dos cursos s’ha incrementat el pressupost destinat a les biblioteques d’aula que ha passat de 

50€ anuals a 200€ anuals per aula.  

Les tutores han estat  les persones responsables d’adquirir els llibres  tenint en compte les preferències 

de l’alumnat,  

S’han adquirit anualment els llibres proposats per la comissió de foment de la lectura per treballar a 

nivell de centre un clàssic de  la literatura infantil i juvenil. 

 

S’han destinat també 200€ per l’adquisició de llibres en llengua anglesa. 

Les despeses en llibres durant el mandat superen els 5.000€ 

Objectiu: Treballar  l’educació en valors mitjançant l’acció tutorial i altres programes del centre         

Actuacions Avaluació segons els indicadors establerts al projecte de direcció 

Mantenir el desenvolupament  l’educació mediambiental al 

centre 

El desenvolupament de l’educació ambiental del centre es fa de manera habitual, a partir d’activitats 

de consum responsable d’electricitat, calefacció i aigua, separació de residus,  realitzant les 

decoracions del centre a partir de materials de desfeta.. 

 

Anualment es realitzen activitats concretes coordinades per la comissió corresponent  per 

commemorar el dia del Medi Ambient 

Fomentar els hàbits saludables Durant el curs 2016-17 es va aplicar al llarg del curs un programa de foment dels hàbits saludables coordinat a 

través del CEP com a formació a centres. 

A partir da la investigació doctoral de  Isabel Camps (infermera) es va aplicar el programa “Programa 

d’intervenció contínua en educació i promoció de la salut” 

A partir de tallers impartits a l’alumnat, sessions de formació al professorat i xerrades dirigides a les famílies es 

van treballar els valors d’hàbits saludable en l’alimentació, temps d’oci i descans, educació del consumidor. 

 

 

Aquestes activitats es van complementar amb l’adhesió a les campanyes de consum de fruita  fresca del 

FOGAIDA  durant els cursos 2016-17; 17-18 i 18-19.  

 

Es realitzen de manera habitual activitats o tallers relacionats amb valors (Dia de la Pau, Drets de la Infància, 

tallers d’educació emocional, salut bucodental, salut afectiva a l’adolescència., higiene postural, xarxes socials i 

Internet..) 
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Convivència al centre. Programa de formació “Convivència i 

millora de clima d’aula” 

El curs 2017-18 es va iniciar un cicle de formació del professorat al centre en el qual hi participa el 100% del 

professorat i l’orientadora del centre per tal de reelaborar  de manera reflexiva i consensuada el pla de 

convivència.  

Durant el curs 2017-18 es va prioritzar la formació dels docents en  temes emocionals(autoconeixement, 

autoestima...)  i es va iniciar la tasca de diagnòstic de la situació de convivència al centre a partir d’un DAFO 

dirigit al professorat  elaborat per la coordinadora de convivència conjuntament amb la cap d’estudis i una 

enquesta a les famílies. 

S’ha fet l’anàlisi corresponent que permetrà prendre decisions a l’hora de revisar el pla de convivència.  

 

Durant el curs 208-19 es continua la formació. 

 

Objectiu:Fomentar una organització de centre que propicii la participació de tota la comunitat educativa i la inclusió de tot l’alumnat 
Actuacions Avaluació segons els indicadors establerts al projecte de direcció 

Cercar estratègies per afavorir la participació dels pares i mares 

en el consell escolar, especialment a l’hora de presentar-se com 

a candidats 

Es valora molt positivament la participació dels pares i mares al consell escolar, tant dels representants 

elegits en el procés electoral com dels designats per l’APIMA. El grau d’assistència a les reunions és 

pràcticament del 100% i les seves aportacions són importants. Totes les decisions del Consell Escolar 

durant aquests cursos s’han pres per consens.  

 

Els percentatges de participació i de presentació de candidats  no es pot considerar satisfactoris 

malgrat la feina feta per l’APIMA i l’equip directiu.  
Eleccions 2010-11  Núm. Candidats 4 participació  16% 

Eleccions 2012-13  Núm. Candidats 3 participació  12% 

Eleccions 2014-15  Núm. Candidats 5 participació  10% 

Eleccions 2016-17  Núm. Candidats 2 participació  11,2% 
Eleccions 2018-19  Núm. Candidats 3 participació  13,87% 

Mantenir els contactes i la coordinació amb les representants 

dels pares i mares i APIMA 

Durant el quatre anys que corresponen a aquest projecte hi ha hagut dos presidents de l’APIMA. Amb tots dos 

s’han mantingut contactes i les relacions han estat cordials i de colaboració. 

Mantenir els contactes i la coordinació amb les representants 

dels pares i mares i APIMA 

L’equip directiu ha mantingut coordinacions, com a mínim mensualment,  amb la Junta Directiva de 

l’APIMA. 

Es coordinen les actuacions d’inici de curs, col·laboració a l’hora de gestionar l’escola matinera. 

Coordinació de les activitats conjuntes de centre:  Visita del patge, Carnaval, final de curs, programa 

d’escacs a l’escola. 

Coordinació d’actuacions per millorar les instal·lacions del centre.  

Es mantenen també contactes via correu electrònic per la coordinació de la tramesa d’informacions a 

les famílies per part de l’APIMA. 

Les relacions són cordials i es valora positivament la col·laboració de l’APIMA amb el centre.  
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Fomentar la participació de les famílies Durant el curs 2017-18 s’ha iniciat un procés de recollida d’informació  i suggeriments de les famílies 

a partir d’eines google. S’han recollit les aportacions sobre les tasques escolars i la convivència al 

centre. 

Dades de participació.  

Enquesta sobre tasques escolars a la llar. Educació primària: 50% Educació Infantil 21% 

Enquesta sobre la convivència al centre: 20% 

Tot i que l’índex de participació no es pot considerar elevat cal remarcar que les aportacions de les 

famílies, especialment pel que fa al comentaris, han estat molt profitoses i  s’han recollit a l’hora 

d’elaborar el document sobre tasques escolars a la llar.  

 

Realització d’actuacions conjuntes encaminades a millorar les 

deficiències que presenta el centre 

Des de l’inici del mandat l’equip directiu, conjuntament amb l’APIMA i els consell escolar ha estat 

implicat en la realització d’actuacions per millorar les deficiències en les infraestructures que 

presentava el centre.  

Les actuacions es van intensificar a partir del curs 16-17 amb la tramesa d’informació als mitjans de 

comunicació prèvia informació al Delegat Territorial d’Educació a Menorca , Sr. Joan Marquès.  

Durant aquest període s’han fet gestions amb totes les institucions: Ajuntament de Ciutadella, 

Conselleria d’Educació i Universitat i s’han mantingut reunions amb el Conseller d’Educació, Sr. 

Martí March, Delegat Territorial Sr. Joan Marquès, Alcaldessa de Ciutadella, Sra. Joana Gomila, 

Regidora d’Educació; Natividad Benejam, responsables de l’IBISEC, tècnics encarregats de la 

redacció del projecte... 

Relacionar la cronologia de totes les actuacions realitzades excedeix la finalitat i l’extensió d’aquest 

document. 

Les gestions realitzades han culminat en l’eliminació de les deficiències de l’edifici d’educació infantil 

(principalment de les goteres) i en la construcció d’un gimnàs, ascensor i eliminació de les barreres 

arquitectòniques  que es començaran a utilitzar el mes de gener de 2019. 

Continuar desenvolupant l’assemblea de delegats com a òrgan 

de participació de l’alumnat. 

Coordinada per la cap d’estudis al centre funciona l’assemblea de delegats. 

Durant el primer trimestre de cada curs es realitzen les eleccions de delegats reproduint el procés electoral dels 

adults (calendari, publicació i reclamació de censos electorals, mesa electoral formada per alumnes, votacions, 

recompte, publicació de resultats, convocatòria i constitució de l’assemblea....) 

L’alumnat  realitza les seves funcions de representació de manera responsable i des de l’assemblea sorgeixen 

propostes i s’acorden actuacions per millorar el funcionament del centre.  

Objectiu: Vincular l’oferta de serveis, activitats extraescolars i complementàries a les línies educatives del centre.      

Actuacions Avaluació segons els indicadors establerts al projecte de direcció 

Facilitar el treball de la coordinadora d’activitats extraescolars, 

recollida d’avaluació d’activitats, dates de realització, 

coordinació amb l’equip directiu 

Anualment s’ha designat una coordinadora d’activitats extraescolars i complementàries que canalitza i col·labora 

amb el professorat a l’hora d’organitzar les activitats complementàries: concreció de dates, reserva d’autobús, 

realització de la fitxa d’avaluació. Mensualment  lliura a la cap d’estudis la relació d’activitats previstes per 

planificat i organitzar els mestres que han d’acompanyar a les sortides. En algun cas,especialment, s’ha sol·licitat 

la col·laboració de les famílies per a la realització de tasques d’acompanyament.  
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Vetllar per l’adequació  de les activitats  

complementàries a la programació del centre i per evitar 

repeticions al llarg del cicles 

Al Projecte de Centre es recullen els criteris per la planificació de les activitats complementàries.  

A la memòria de cada curs es recullen les activitats realitzades i la seva valoració 

Coordinar el funcionament dels serveis del centre amb la 

col·laboració de l’APIMA i les empreses concessionàries de 

menjador i acompanyants de transport. (1) 

L’alumnat usuari dels serveis que presta al centre està registrat al gestib.  

 

Des de l’equip directiu i conjuntament amb l’APIMA s’han coordinat els serveis de menjador escolar i 

escolar matinera. 

El servei d’escola matinera funciona de manera molt satisfactòria i està gestionat per l’APIMA. La 

mitjana d’usuaris actualment és de 17 alumnes. Les famílies valoren molt positivament aquest servei. 

A la memòria anual del curs es realitza l’avaluació del servei.  

 

Menjador escolar 

Durant els cursos 2015-16, 2016-17 la secretària del centre, amb la col·laboració del conserge, ha 

gestionat el cobrament de les quotes , el pagament dels menús a l’empresa i el pagament a l’APIMA 

de la part corresponent de la monitora contractada. 

A partir del curs 17-18, com s’ha especificat anteriorment, l’empresa es fa càrrec de la contractació de 

les monitores i les quotes de l’alumnat fixe usuari del menjador es fan mitjançant ingrés bancari. 

 

S’han mantingut contactes amb l’empresa concessionària de les dues rutes de transport escolar del 

centre: TORRES ALLES SA així com amb els equips directius dels centres amb els quals es 

comparteixen les rutes. Així mateix s’ha procedit mensualment a donar el vist i plau del servei prestat.  

 

Es mantenen contactes via e-mail amb la coordinadora del servei d’acompanyament del transport 

escolar i  personals i freqüents amb la persona que presta aquest servei a la ruta de Calan Blanes. 

 

El centre emet cada curs escolar els carnets de l’alumnat usuari de transport i facilita la llista als 

acompanyats escolars i a l’empresa concessionària.  

 

 

 

Valorar conjuntament amb l’APIMA la necessitat d’oferir 

activitats extraescolars 

A través de les escoles esportives de l’Ajuntament s’han oferit activitats per realitzar al centre. La 

demanda ha estat tan escassa que no s’han tornat a oferir. 
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Objectiu: Optimitzar la gestió dels recursos econòmics i materials del centre 
Actuacions Avaluació segons els indicadors establerts al projecte de direcció 

Racionalitzar despeses de material i establir per consens la 

prioritat de necessitats 

Augmentar el fons de material didàctic 

Les despeses de material didàctic i altres necessitats del centre s’han fet establint prioritats  recollides 

a les PGA i memòries corresponents. 

El material de funcionament d’aula, ingressat al compte corrent del centre es gestionat per les tutores o 

mestres especialistes. La secretària del centre dur la comptabilitats d’aquestes despeses de les qual 

informa trimestralment. 

Entre les despeses importants que s’han fet cal destacar: 

Instal·lació de cortines  i cortines per enfosquir a 5 aules de primària. 

Instal·lació de cortines a l’aula de suport i sala de mestres d’educació infantil 

 

Adquisició i reposició de jocs per realitzar les activitats de patis dinàmics els divendres 

 

Altres actuacions realitzades. 

Coordinar la celebració del 25è aniversari del centre Durant el curs 2015-16 es va celebrar el 25è aniversari del centre. Es va crear una comissió 

formada per la direcció del centre, representant del professorat, representants de l’APIMA que 

van coordinar totes les activitats organitzades. 

Les principals activitats realitzades van ser: 

Treball de l’obra de Pintor Torrent per tot l’alumnat del centre i exposició de totes les 

produccions al Centre Municipal “Xec Coll”. 

Concert de Música per part de tot l’alumnat del centre amb cançons dels anys 90 i 91 data 

d’inauguració de l’escola. El concert va ser coordinat pel mestre de música amb col·laboració 

de tot el claustre i la participació de Cristina López , cantant i ex alumna del centre i de Llorenç 

Triay, tècnic de so. 

Instal·lació d’una placa commemorativa a la façana del centre. 

Les activitats van registrar un grau molt elevat de participació de les famílies. 
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PROPOSTES DE MILLORA I OBJECTIUS QUE S’HAN DE CONTINUAR TREBALLANT.  

Actuacions Responsables Recursos Indicadors d’avaluació 

Mantenir la  pàgina web  2.0 i les 

comunicacions  

Equip directiu 

Coordinador TIC 

Manuals de formació a 

distància 

Equips informàtics 

Comprovar si s’ha actualitzat de manera periòdica la 

pàgina web del centre. 

Utilització que es fa de les xarxes socials per fer difusió de 

les activitats del centre.  

Continuar dotant el centre de material 

tecnològic 

Equip directiu 

Coordinador de TICS 

Pressupost del centre Relació del material adquirit o substituït 

Augmentar el fons de les biblioteques. Equip directiu 

Tutors/es 

Biblioteques d’aula 

Pressupost del centre 

Nº de llibres adquirits 

Grau de satisfacció de l’alumnat. 

Mantenir el desenvolupament  l’educació 

mediambiental al centre 

Claustre 

Comissió de Medi 

ambient 

Reunions de la comissió. 

Activitats de diverses 

entitats 

Valoració de les activitats realitzades a partir de les 

memòries anuals 

 Cercar estratègies per afavorir la 

participació dels pares i mares en el consell 

escolar, especialment a l’hora de presentar-

se com a candidats 

Equip directiu 

APIMA 

Assemblea de pares i 

mares 

Reunions amb APIMA 

Campanyes d’informació 

sobre el funcionament del 

consell escolar 

Valorar si ha augmentat la participació de les famílies en el 

consell escolar i el seu funcionament 

Mantenir els contactes i la coordinació amb 

les representants dels pares i mares i 

APIMA 

Equip directiu 

APIMA 

Monitora E.  matinera 

Representants C E 

Reunions amb les persones 

esmentades 

Valora ració del grau de coordinació. 

Reunions realitzades 

Coordinar el funcionament dels serveis del 

centre amb la col·laboració de l’APIMA i 

les empreses concesionàries de menjador i 

acompanyants de transport. 

Equip directiu 

APIMA 

Monitores del Servei 

Empreses FLOMA i La 

Productora 

Reunions de coordinació.  Valorar el funcionament dels serveis iel grau de satisfacció 

de les famílies. 

Nº d’usuaris dels serveis 

Racionalitzar despeses de material i 

material didàctic i  establir per consens la 

prioritat de necessitats 

Equip directiu 

Claustre 

Consell Escolar 

Pressupost del centre Memòria econòmica 
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INTRODUCCIÓ DE NOUS OBJECTIUS 

Introduir i consolidar l’aplicació de 

programes  d’innovació  

Equip directiu 

Claustre  

  Programes introduïts.  

Transferències a l’alumnat realitzades 

Impacte en els resultats de l’alumnat 

 

Introduir aspectes de qualitat en 

l’organització del centre (codificació i 

organització dels processos de centre) 

Equip directiu 

 

Projecte 

 

Relació de processos  

Accés al processos i documents per part del professorat. 

Valoració de la millora en l’eficàcia de gestió. 

 

 

Durant el curs 2018-19 s’ha sol·licitat la participació en el programa d’innovació ROBOTIB, aquest programa consta d’una primera fase de formació que 

es durà a terme durant el mes de febrer dirigida a 5 mestres que imparteixen àrees en el segon cicle de primària. La segona fase és la transferència a l’aula 

de 5è de primària durant els mesos de març, abril i maig. 

Paral·lelament la tutora de 5è, a proposta del Servei de Normalització Lingüística i Formació, està realitzat un el programa “Escola Pensament 

Computacional Primària "Matemàtiques i scratch" impartit per l’INTEF (Ministerio de Educación  y Formación Profesional) que consta igualment de 

dues fases una de formació de la mestra i l’altra de transferència a l’aula.  

 L’objectiu que es pretén aconseguir és que el programa es consolidi els següent cursos escolars i que serveixi per a introduir al centre nous programes 

d’innovació. 

D’altra banda, des de l’equip directiu s’ha valorat la necessitat d’introduir processos de qualitat al centre. La directora i la cap d’estudis han assistit a 

sessions de formació amb el Sr. Manel Perelló  durant els cursos 2017-18 i 2018-19 per introduir l’estructura dels centres de qualitat, amb l’objectiu de 

millorar els processos de centre.  
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e) Estratègies per aconseguir la participació de la comunitat educativa i la seva implicació 

en el projecte de direcció. 
 

Aquest apartat el desglossarem en els diferents sectors de la comunitat educativa, explicant les 

estratègies proposades per a cada un d’ells. 

Famílies 

Donar a conèixer l’organització i els projectes de centre a les famílies  a través de les reunions 

d’aula, de la pàgina web del centre, blocs de l’aula i especialistes... 

Reunions periòdiques amb l’APIMA de caire informatiu i per organitzar actuacions conjuntes 

Col·laboració  de pares i mares en activitats a Educació infantil (tallers) 

Participació en festes i celebracions del centre (Nadal, Carnaval, Final de curs) 

Claustre 

Difusió del projecte  (posant-lo a l’abast a la xarxa interna de documents) 

 

Acolliment  dels/ de les  mestres nouvinguts/des a principi de curs. 

Propiciar moments i llocs d’intercanvi d’idees, d’experiències, d’opinions, resolució de 

conflicte i d’esbarjos: Claustres pedagògics i organitzatius, reunions de coordinació de cicle i 

d’intercicle, reunions de comissions, grups de treball, seminari de formació, celebracions 

(berenars, dinars, sopars...) 

Recollir les aportacions,  noves propostes, suggeriments de millora, idees, projectes… 

Alumnat 

Reunions de la junta de delegats per prendre decisions referides a l’organització i funcionament 

de les activitats del centre. 

Fomentar la programació d’activitats  en les quals l’alumnat tengui un paper protagonista i hi 

participi de manera activa.  

Personal no docent 

Inclusió dins la dinàmica organitzativa del centre del conserge i l’ATE.  

Relació fluida i cordial amb el personal de neteja. 
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Monitores de menjador i escolar matinera, comunicació fluïda d’incidències, coordinació i 

coherència amb el projecte de centre. 

 

A l’avaluació del nostre projecte directiu li volem donar un caire formatiu que ens ha de servir  

per millorar la qualitat de les propostes i revisar aquelles que no han acabat de funcionar. 

INSTRUMENTS DE CONTROL Qui avalua? Quan? 

- Programació General Anual: Priorització del 

objectius pel curs. 

Equip Directiu, Claustre 

i Consell Escolar 

Anualment 

- Memòria: avaluar la consecució dels objectius. Equip Directiu, Claustre 

i Consell Escolar 

Anualment 

Qüestionaris a les famílies Equip directiu Anualment 

- Avaluació final en acabar els 4 anys de projecte 

de direcció. 

Equip Directiu, 

Claustre, Consell 

Escolar i Inspecció 

Darrer curs 

projecte de 

direcció 

 

Proposta d’equip directiu. 
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