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INTRODUCCIÓ.
En compliment de la Resolució del Conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 25 de

novembre de 2020 per la qual s’estableix el procediment per avaluar la tasca desenvolupada pels

directors del centres docents públics no universitaris que finalitzen el període d’exercici del càrrec

el 30 juny de 2021 i el procediment per optar a continuar en el càrrec per un nou període, es

presenta aquest projecte de direcció per el CEIP Pare Bartomeu Pou.

1.- FONAMENTACIÓ.
Aquest projecte és el resultat de la reflexió conjunta i de la projecció de les estratègies sorgides

d’aquesta reflexió per part del Claustre del CEIP Pare Bartomeu Pou. Per tant, també és un projecte

estratègic que assumim tots i ens comprometem a desenvolupar durant els propers 4 anys.

Al mateix temps partim del nostre PEC amb els següents trets d’identitat:

➢ LLENGUA. Les  llengües  d’aprenentatge  estan  determinades  al  projecte  lingüístic  del  
centre. Assumim  que  el català  és  la  llengua  pròpia  de  la  comunitat  autònoma,  tret  
prioritari  on  fonamentam  tota  la  nostra  actuació pedagògica. Així  doncs,  la  llengua  
vehicular    i    d'aprenentatge    de    l'escola   és    el    català.

➢ ACONFESSIONALITAT. Com  a  centre  públic  desenvoluparem  les  nostres  activitats  amb  
subjecció  als  principis constitucionals.  El  centre  és  aconfessional,  això  vol  dir  que  
l'escola  i  cada  un  dels  membres  que  la  integren, no  adoptaran  posicions  religioses,  
sinó  de  respecte  total  envers  les  creences  de  cada  persona. La  nostra  és una  escola 
 pública  i  laica  que  ofereix  l’assignatura  de  religió  com  a  optativa  segons  la  normativa  
legal establerta.  Així  doncs,  les  famílies  poden  elegir  entre  Religió  i  Valors  Socials  en  
matricular  els  seus  fills/es  al centre.  Com  a  principi  de  coherència  educativa  el  
Consell  Escolar  recomana  que  es  mantingui  aquesta decisió  al  llarg  de  l’etapa  
educativa    dels    seus    fills/es.

➢ PLURALISME  I  VALORS  DEMOCRÀTICS.  Som  una  escola  plural,  respectuosa  amb  tots  
els valors  democràtics;  no  discriminatòria  per  raons  de  naixement,  sexe,  raça,  religió,  
opinió    o    qualsevol    altra condició    o   circumstància    personal    o    social.

➢ COEDUCACIÓ.  L’escola  exerceix  la  coeducació.  Això  vol  dir  que  no  feim  cap  
discriminació  per  motius  de  sexe, i  que  ajudam  a  assumir  la  plena  acceptació  de  la  
pròpia  sexualitat  i  la  de  l'altre,  així  com  la  superació  de papers  assignats  
tradicionalment    a    l'home    i    a    la   dona.

➢ INCLUSIÓ.  Des  dels  seus  inicis,  ha  estat  una  escola  inclusiva,  que  respecta  les  
característiques  individuals  dels alumnes,  garantint  una  educació  equitativa  no  només  
a  les  aules,  sinó  en  tots  els  àmbits  i  actuacions  del centre,  amb  l'eliminació  de  totes  
les    barreres    a    l'aprenentatge    i    a   la    participació.
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I centrant-nos en la nostre missió, visió i valors educatius:

➢ MISSIÓ. El nostre centre ha de ser un lloc on ens centrem en les persones per afavorir el

creixement personal, crear les condicions perquè tots els infants puguin desenvolupar tot el

seu potencial, on de manera experiencial, interioritzin i aprenguin els valors que ens fan

éssers socials madurs, crítics i integradors i on fonamentem un procés de formació

mitjançant l’adquisició de coneixements, actituds i valors que serveixin per integrar-se dins

la societat de manera competent.

➢ VISIÓ. La nostra escola vol ser una escola arrelada al medi, oberta, comunicativa,

integradora, innovadora, inclusiva, que impliqui a tota la comunitat educativa i formi

persones responsables, competents i amb esperit crític, a partir del treball en equip i

l’assoliment d’una educació de qualitat que vetlli per la seva autoavaluació contínua.

➢ VALORS EDUCATIUS. Els nostres valors de referència es caracteritzaran per ser una escola

mallorquina, democràtica, solidària, integradora, innovadora, oberta a les noves

experiències (tecnologia, models d’ensenyament i pedagògics, estructures organitzatives...),

tolerant, respectuosa amb el medi ambient i amb totes les creences, cultures i ideologies.

2.- CONTEXTUALITZACIÓ.

2.1 Anàlisi de l’entorn social del centre.

El CEIP Pare Bartomeu Pou està situat en el municipi d’Algaida. El municipi consta de tres nuclis

poblacionals: Algaida, Pina i Randa.

Té una extensió de 87,61 Km2 i està situat al sud-oest del Pla de Mallorca. Limita pel nord amb

Santa Eugènia, Sencelles i Lloret, al sud amb Llucmajor, amb Montuïri per l’est i amb Palma per

l’oest.

El municipi ha sofert un creixement significatiu de la població a causa de la seva proximitat a Palma

i a la millora de la carretera. També compta amb una dispersió més que important de la seva

població. De tal manera que a 30 de març de 2021 segons el padró municipal tenim les següents

dades sobre la població i la seva ubicació.
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Aquestes dades ens dóna entendre que el nostre municipi és un lloc on les famílies s’instal·len per

la comoditat d’estar a prop del lloc de feina, quasi sempre centralitzat a Ciutat, i per la

confortabilitat de viure en un poble que té moltíssims serveis. Aquests fet té una sèrie de

conseqüències com són la castellanització de l’alumnat, el rebuig d’algunes famílies cap al català, la

manca d’implicació en la comunitat educativa, la poca integració en la dinàmica i vida del poble

(cultura, festes, tradicions, etc.) i l’ús que fan dels serveis d’escola matinera, el transport escolar, el

menjador i les activitats extraescolars. Sobre la disseminació de la població, ens trobam amb

moltes famílies desestructurades que necessiten l’ajuda del serveis socials i amb infants que

presenten dificultats d’aprenentatge. El creixement continu d’habitants està provocant el

creixement del centre tant en nombre d’alumnes com a, conseqüentment, amb el nombre de

docents.

La majoria de la població activa es dedica al sector terciari i tenen el seu lloc de feina a Palma. Hi

ha també una part significativa que es dedica al sector secundari destacant bars i restaurants,

fusteries, forns i ferreries. El sector primari, abans amb molta força, de cada vegada va perdent

més representativitat en el poble.

Destacar que el municipi d’Algaida té molta vitalitat cultural i social, on hi ha moltes associacions

disposades a treballar conjuntament: Titoieta Ràdio, CE Algaida, Algaida Volei Club, Algaida

Solidària, Casal de Joves d’Algaida, Associació de la Gent Gran, Banda de Música d’Algaida, Escola

municipal de música d’Algaida, Trotadors d’Algaida, Associació Cultural Gastronòmica de les Illes

Balears, AlgaidArts... També cal remarcar que conserva festes tradicionals i actes culturals de gran

importància tant pel municipi com per les Illes: Sant Honorat, Sant Antoni, els Cossiers,

Camestortes i darrers dies, la Fira, pancaritat a l’ermita de la Pau, les festes de Sant Jaume, les

festes de Sant Cosme i Sant Damià... D’aquesta manera els nins i nines viuen dins un entorn que

transmet l’estima cap a les nostres arrels, la nostra cultura i la nostra llengua.
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2.2 Espai físic del centre i dotació.

· Etapes educatives: En el nostre centre s’imparteix el 2n cicle d’Ed. Infantil (8 unitats) i Ed. Primària

(17 unitats). El centre és de tres línies a tots els cursos tret del cursos de 4t d’EI i 4t d’EP.

· Estructura física del centre: Aquest consta de tres mòduls o edificis separats entre ells, l’edifici

d’infantil annex al recinte del menjador escolar, l’edifici de primària i el pavelló. L’edifici d’infantil és

de l’any 2006 i consta de 8 aules petites. L’espai d’esbarjo i esplai està mal estructurat amb

diferents zones que fan que s’hagin de crear dos espais de pati i que per anar d’un a l’altre s’hagi

de passar per dins les aules. Un altre disseny més pensat pels infants, més obert i més funcional

seria millor per dur a terme les activitats diàries i quotidianes.

L’edifici de primària és molt gran i consta de dues plantes. El curs 2010-2011, va ser reformat,

respectant-se la part antiga del temps de la República dissenyat per Guillem Forteza i també es va

ampliar amb una part més moderna, aquesta reforma fou inaugurada el segon trimestre del 2011.

Gràcies a la reforma, actualment tot està adaptat a les noves tecnologies i disposa de molts espais

que donen la possibilitat de tenir aules per realitzar desdoblaments, grups flexibles, aula TIC, aula

STEAM... A més, tenim totes les aules dotades de PDI i wifi.

A la zona exterior, hi trobam el mòdul esportiu i la zona d’esplai: un pati gran amb dues pistes de

bàsquet i una de futbet, un altre pati amb zones de jocs i un pavelló on es realitza l’educació física i

les sessions de psicomotricitat d’infantil.

· Anàlisi de l’organització i funcionament del centre: Els alumnes estan ben atesos a tots els nivells,

el clima dins les aules és bo i tranquil, la majoria de pares i mares valoren positivament el centre i

la seva tasca, els mestres van complint amb la seva feina i els resultats són correctes i avaluats

satisfactòriament per part de l’IES de referència. A les enquestes de valoració enviades a les

famílies la valoració del centre és alta.

· Dades i anàlisi del personal docent: 41 mestres, una PTSC (cada 15 dies) i una orientadora de

centre inscrita al CEIP Pare Bartomeu Pou i compartida amb el CEIP Joan Mas de Montuïri, la qual

tenim 3 dies a la setmana. La gran majoria de mestres són definitius al centre (80%) fet que dóna

molta estabilitat i ens servirà per donar un fort impuls a tots els nivells.

- A Infantil, tenim 8 tutores que són la referència del seu grup i dues mestres +1, a més d’una

AL que treballa per fer una detecció precoç d’algunes problemàtiques i ja posar en

funcionament activitats, suports i mecanismes per millorar l’audició i el llenguatge. També

tenim una PT que treballa amb aquells infants que ja venen diagnosticats de primerenca i

altres necessitats que van sorgint. Tenim varis especialistes: un dels mestres d’EF prepara

conjuntament amb les tutores el que es treballa en la psicomotricitat gruixada i fina,

complementant el que ja es treballa a l’aula; una mestra que imparteix Religió; una mestra

d’anglès que mitjançant el joc, cançons, roll playing... va introduint aquesta llengua; una

mestra de música que ajuda a assolir tot allò relacionat amb el treball de l’espai, el temps,

la repetició de patrons, la cançó com a font de la transmissió de la llengua i com a fet lúdic

inherent en l’infant.
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- A Primària, tenim 15 docents com a tutors dels agrupaments de manera ordinària i el

present curs degut al COVID, som 17 tutors, a més d’especialistes de música, anglès, Ed.

Física, AL, PT i AD. Aquest curs l’AD i una PT s’han fet càrrec de la tutoria de dos grups per

complir amb les exigències de l’escenari B del pla de contingència. Tot els mestres fan

codocència per ajudar a l’alumnat i millora l’eficàcia i eficiència del procés d’ensenyament i

aprenentatge, també així es fomenta l’atenció a la diversitat facilitant l’organització i

flexibilitat dels grups. Els mestres es fan suports ordinaris entre ells i així s’optimitza al

màxim l’atenció als infants. Els darrers anys s’ha anat treballant l’accés i l’ús de les TAC.

Actualment s’aprofita per desdoblar el grup i treballar l’expressió oral en anglès. Cal

destacar, que 5è i 6è de primària gaudeixen d’un auxiliar de conversa que juntament amb la

mestra especialista ha fet que hagi millorat bastant aquest aspecte de la llengua anglesa.

· Horari i serveis del centre:

Aquests serveis, les característiques del centre i context fan que hagi personal no docent que

intervé, participa i conviu dins l’escola: cos de neteja de l’ajuntament, monitors i monitores del

servei de transport escolar, activitats extraescolars, escola matinera i menjador, cuiners, personal

del centre sanitari, Policia tutor, 2 ATE’s i una fisioterapeuta. També hi ha contacte amb serveis

socials de la Mancomunitat del Pla i el Casal de Joves per fer seguiment i prevenció amb infants

que poden estar en risc d’exclusió social o famílies amb dificultats econòmiques.
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· Apartat organitzatiu de les hores de permanència dels mestres:

El equips impulsors del centre són: Ecocentre, Robòtica, TIC, Lingüística, Matemàtiques

manipulatives, Art i Convivència. A més d’aquestes reunions es duen a terme intercicles i equips

docents (quan es consideren necessàries) a més de claustres pedagògics on aplicam tots els acords

que el claustre va generant. En aquests claustres pedagògics, compartim i donam a conèixer la

nostra tasca dins les aules amb els infants a la resta de mestres, també com fan feina els equips

impulsors… en definitiva, ens mostram la feina que estam fent al centre i d’aquesta manera, ens

motivam, enriquim, aprenem uns dels altres i potenciam funcionament del nostre centre.

· Dades del centre:
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· Projectes del centre:

➢ Pla lector: Com a conseqüència d’una formació duta a terme al centre es va engegar un pla

lector per fomentar el gust per la lectura. Dedicam vint minuts diaris a la lectura,

promovent el gust i la llibertat d’elecció i enllaçant-lo amb la introducció d’estratègies per a

millorar la comprensió lectora i la producció de textos. Tot i el bon funcionament dels

primers anys és necessari revisar i impulsar aquest pla per engrescar més als docents i

alumnes.

➢ Projecte de Robòtica: Després de la formació de diverses docents del centre i rebre el

material es va iniciar i impulsar un projecte de robòtica i pensament computacional. El

primer curs que engegàrem aquest projecte, 2018-2019, només es va implementar als

cursos de 6è, el següent curs acadèmic, 2019-2020, ja es va a dur a terme a 4t, 5è i 6è de

primària i actualment, ja hi participa tot el centre, des de 4t d’Educació infantil fins a 6è de

primària. Incidint, mitjançant la robòtica i el pensament computacional, i de manera

transversal a altres matèries i de manera competencial treballam les matemàtiques, les

ciències i les llengües.

➢ PMT: Aquest projecte està lligat al PIP i, degut a que som centre PIP, ara formam part de la

xarxa de PMT. En aquesta xarxa es treballa en dos contexts, a nivell organitzatiu i de gestió

documental i a nivell de reflexió i millora educativa per incidir als factors essencials d’èxit

educatiu, tot això per transformar el centre de manera efectiva des de dins. Aquest

programa és continu i cada curs s’aniran abordant diversos aspectes que afectin a la

transformació del centre.

➢ Pla d’actuació per a l’educació emocional: Aquest pla potencia la incidència de les

emocions dins el marc de les persones i com desenvolupam aquest dins l’aula per aprendre,

comunicar-nos, créixer, desenvolupar-nos, etc. Desenvolupa la metodologia de treball dins

la comunitat educativa per treballar les emocions i per la resolució de conflictes.

➢ Programa TEA: L’increment d’alumnat matriculat amb necessitats educatives especials

associades a trastorn de l’espectre autista (TEA), concretament 6 alumnes en les etapes

d’infantil i primària, fa necessari que es creï una línia de feina comuna i s’assessori a tota la

comunitat educativa, en quant a l’atenció educativa d’aquest alumnat. Per altra part, es fa

necessari donar a conèixer les necessitats dels alumnes TEA a tota la comunitat educativa,

per a què puguin participar dels entorns comuns del centre.

➢ Pla de digitalització: El curs 2020/2021 amb la preparació i desenvolupament del Pla de

contingència es va decidir engegar aquest pla, a més, afavorit per l’experiència del

confinament viscut el curs passat. Es va decidir engegar la compra i utilització de

Chromebooks a partir de 4t de primària, a més, d’iniciar el desenvolupament de les

competències digitals per tot l’alumnat del centre.
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➢ Programa de detecció de risc social del servei d’orientació educativa: Programa que fa la

PTSC al nostre centre i que suposa a les tutores i tutors controlar una sèrie d’ítems i

valorar-los per detectar possibilitats d’infants en risc i vulnerables.

➢ Pla per a l’avaluació, seguiment i valoració dels resultats: Les juntes d’avaluació faran el

seguiment dels resultats que es donen a cada curs. En aquestes juntes s’establiran mesures

organitzatives i curriculars per generar els canvis necessaris en aquells alumnes que s’han

evidenciat mancances o que necessiten atenció, a més s’establiran uns indicadors per

avaluar aquestes mesures establertes. Una vegada acabada l’avaluació i al principi de la

propera es passarà la informació recopilada pel SEDEIB per saber com ens trobam respecte

als altres centres de les Illes. La cap d’estudis farà el seguiment de totes aquestes juntes

d’avaluació i també, informarà a la CCP per anar prenent decisions per millorar la tasca

conjunta dels equips docents. A més, aquesta informació serà recopilada i enviada a

inspecció.

➢ Social Media: El Claustre ha decidit i aprovat la manera de comunicar-nos i mostrar tot allò

que anem fent al centre. Es fa tant a nivell d’aula com a nivell de centre i s’utilitzen distintes

eines per afavorir l’accés a les famílies de la manera més variable i diversa. És per això que a

nivell d’aula s’utilitza el Google Fotos, Google Drive, Google Sites i GESTIB i a nivell de

centre: la web del centre, Instagram, Twitter i Youtube.

2.3 Anàlisi dels resultats del darrers anys.

Els resultats dels darrers quatre anys són positius a tots el nivells, sempre ens hem mantingut

sobre la mitjana de Mallorca i de les Illes Balears en totes les matèries. Tot el revisat amb el

SEDEIB, trimestre a trimestre i curs a curs sempre ens posa per sobre la mitjana o dins la mitjana

amb totes les matèries.

Els resultats dels nostres alumnes a l’IES Llucmajor, que és el nostre institut de referència, a la

primera avaluació on analitzam els resultats de l’avaluació inicial i de la primera avaluació, cada any

els resultats estan per sobre la mitjana del curs i rebem la satisfacció i felicitació dels professorat

de l’IES per la preparació, autonomia i nivell de l’alumnat del CEIP Pare Bartomeu Pou.

· Resultats IAQSE valoració general.

Valoram el resultats del centre com a correctes, estam dins una zona per sobre de la puntuació

esperada i també per sobre de la puntuació de consolidació que estimam per estar en el camí

adequat. També valoram com bons els resultats, en particular de CCLC i CMAT, cosa que ens alegra

ja que podem estimar que els canvis que hem fet a l’hora de treballar aquestes dues competències

ens donen bons resultats.

A nivell lingüístic el resultat també ha estat bo, amb menys d’un 30% de l’alumnat en els graus

d’assoliment 1 i 2 i en canvi, un 70% entre l’intermedi i l’intermedi alt. Cal remarcar el 5% i el 8%
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que està en el nivell alt de CCLC i CCLE. Referent a CCLA estam amb bon camí amb un 30% dins el

nivell 1 i 2 però un 70% dins el 3 i 4.

· Anàlisi a nivell de competència.

En totes les competències estam en el nivell de consolidació, la majoria dels alumnes en els nivells

3 i 4 i per sobre del global de les Illes, tret en ciència i tecnologia que els resultats són una mica

més baixos. També cal destacar que estam sobre el global de les Illes en el nivell 5. Aquest fet ens

marca que el camí que duu el centre és satisfactori i que hem de continuar. En cas del ítems que

necessiten millorar es va incorporant dins la millora que s’ha emprès al centre, tant a nivell de

projecte de direcció, PIP i PGA, creiem que si seguim amb la línia de treball que vàrem encetar fa

uns anys, aquests ítems es veuran reforçats i anirem millorant els resultats.

· Anàlisi i valoració de les variables de context dels docents de llengües i matemàtiques.

❏ CCLA podem observar que tant a l’exposició de continguts i realització d’exercicis, com a

participació de l’alumnat i la dimensió pràctica estan en el llindar de 3, és a dir que bastant i

combinant les dues línies metodologies.

❏ CCLE hem observat que de les dues metodologies està per sobre el 3.

❏ CCLC hem observat que en l’exposició de continguts i realització d’exercicis com a

participació de l’alumnat està per sobre el 3,5 i en canvi la participació de l’alumnat i la

dimensió pràctica està per davall del 3.

❏ CMAT hem observat que en l’exposició de continguts i realització d’exercicis com a

participació de l’alumnat està quasi a 4 i en canvi, la participació de l’alumnat i la dimensió

pràctica està per sobre el 2.

La valoració que feim és que hem de millorar i facilitar més la participació de l’alumnat, sobretot a

CCLC i CMAT, de manera que puguin entrar més en la dimensió pràctica i manipulativa de les dues

competències esmentades.
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A nivell intern s’han dut a terme un DAFO amb els següents resultats:
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3.- PROJECTE ESTRATÈGIC.

Una vegada haver obtingut tota aquesta quantitat de dades creim que hem de desenvolupar una sèrie d’objectius que han de fer incidència al

diferents Àmbits.
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3.1 Objectius, accions estratègiques, indicadors i temporalització.

OBJECTIU GENERAL:
Consolidar els projectes de centre que incideixen a la millora de resultats acadèmics.

OBJECTIUS ACCIONS TEMPORALITZACIÓ CONCRECIÓ INDICADORS D’AVALUACIÓ

Fer dels equips
impulsors l’eina
de transformació
de centre.

Iniciar els equips
impulsors de centre.

Curs 2021/2022 ● Establir línies de treball segons el DAFO.
● Detectar els interessos dels docents del

centre.
● Agrupar en equips impulsors aquests

interessos.

● 70% de satisfacció en l’enquesta
als docents.

● Nombre de projectes que
sorgeixin dels equips impulsors.

● 70% de satisfacció de les
famílies amb els projectes de
centre.

Establir un dinàmica
de treball de centre
segons les necessitats
del centre i els
interessos dels
docents.

Curs 2021/2022
Curs 2022/2023

● Generar un model organitzatiu de centre
per donar cabuda als equips impulsors.

● Anomenar i crear les funcions dels
coordinador/a de l’equip impulsor.

● Establir les funcions dels equips impulsors.

● 70% de satisfacció en l’enquesta
als docents.

● Nombre de projectes que
sorgeixin dels equips impulsors.

● 70% de satisfacció de les
famílies amb els projectes de
centre.

Assolir i potenciar els
Equips Impulsors de
centre que ja estan en
funcionament.

Curs 2021/2022
Curs 2022/2023

● Fer de modelatge als altres Equips
Impulsors.

● Començar a desenvolupar programes o
projectes de centre lligats a l’interès de
l’Equip Impulsor.

● 70% de satisfacció en l’enquesta
als docents.

● Nombre de projectes que
sorgeixin dels equips impulsors.

● 70% de satisfacció de les
famílies amb els projectes de
centre.
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Desenvolupar les
eines, estratègies
i objectius de
PMT dins el
centre.

Transferir les
metodologies
analítiques al Claustre i
a la CCP

Curs 2021/2022
Curs 2022/2023
Curs 2023/2024
Curs 2024/2025

● Dur a terme Claustres pedagògics per
desenvolupar anàlisi i transformació
educativa a partir del treballat a PMT.

● Desenvolupar CCP impulsores per
desenvolupar anàlisi i transformació
educativa a partir del treballat a PMT.

● % de canvis metodològics
establerts

● Avaluació positiva per part del
claustre a final de curs.

Instaurar el document
de PGA/Memòria per
dur a terme aquests
documents.

Curs 2021/2022
Curs 2022/2023

● Dur a terme a nivell de cicle sessions de
modelatge i pràctica amb el document
PGA/Memòria.

● Avaluar la funcionalitat del document.

● Ús instaurat del document
PGA/Memòria.

Assolir de manera
combinada amb la
nostra realitat la
sistemàtica proposada
per PMT.

Curs 2021/2022
Curs 2022/2023

● Avaluar la idoneïtat de la proposta de
sistemàtica de PMT.

● Adaptar la proposta de sistemàtica a la
nostra realitat.

● Avaluar la nostra sistemàtica i aplicar els
canvis necessaris per millorar la seva
funcionalitat.

● 75% d’utilitat de la sistemàtica a
l’enquesta d’avaluació.

Pla lector Avaluar el Pla lector. Curs 2021/2022 ● Analitzar quines millores podem introduir al
Pla Lector, tant per part del docents com per
part del alumnes.

● Analitzar la idoneïtat de continuar amb el Pla
lector.

● Valoració de continuar amb el Pla
Lector.

Desenvolupar millores
del Pla lector.

Curs 2022/2023 ● Introduir i executar les millores al Pla lector.
● Avaluar cada curs el Pla Lector i fer

propostes de millora pel curs vinent.

● Satisfacció del 85% per part del
docents.
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Consolidar el Pla
per a l’avaluació,
seguiment i
valoració dels
resultats, el Pla
d’actuació per
l’Educació
Emocional i el
Programa TEA.

Avaluar, millorar i
executar els plans
esmentats per la seva
adequació a la realitat i
als canvis que va patint
el centre.

Curs 2021/2022
Curs 2022/2023

● Avaluar i generar millores per aplicar al plans
esmentats.

● Executar i fer el seguiment dels diferents
plans i programes pels diferents
responsables establerts.

● 75% de satisfacció a l’enquesta
d’avaluació.
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OBJECTIU GENERAL:
Millorar la coordinació en tots els àmbits del centre.

OBJECTIUS ACTUACIONS TEMPORALITZACIÓ CONCRECIÓ INDICADORS D’AVALUACIÓ

Establir un mètode
de treball clar,
consensuat i aprovat
per part de tots el
membres del
claustre.

Avaluar i millorar el
model de
convocatòria de
reunions.

Curs 2021/2022 • Dissenyar documents útils i concrets per cada
una de les diferents tasques de coordinació amb
la finalitat de que sigui homogènia tota la
informació i acords creats.

• Enquesta d’avaluació als
docents (trimestral).
• Anàlisi de les actes de les
reunions de cicle i CCP.
• Enquesta de satisfacció als
docents (semestral).
• Anàlisi de la memòria.

Avaluar i millorar el
model d’acta de
reunions.

Curs 2021/2022

Avaluar i millorar el
model d’informe
d’equip docent.

Curs 2021/2022

Avaluar i millorar
model d’informe de
junta d’avaluació.

Curs 2021/2022

Generar estratègies
d’eficàcia i eficiència.

Curs 2021/2022 • Establir el termini de convocatòria amb ordre
del dia de totes les reunions, establertes per llei.
• Control del temps i dels espais de reunió.
• Constància del temps que existeix per treballar
cada punt de l’ordre del dia.
• Explicitació dels acords i compromisos adoptats
i assignar responsabilitats si és necessari.
• Assegurar-se que la informació està a l’abast de
tothom.
• Ser congruent amb la disposició del temps i
centrar-se amb la tasca.

• 75% de satisfacció en
l’enquesta d’avaluació als
docents.
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Promoure el treball
en equip i la
participació en la
presa de decisions.

Generar espais
d’anàlisi de
l’estructura
organitzativa del
centre.

Curs 2021/2022 • Recollir dades de les sessions d’avaluació,
Claustres pedagògics, cicles, intercicles, etc.
• Avaluar el model organitzatiu.
• Potenciar el treball de la CCP, CCP Impulsora i
els equips de cicle.

• 75% de satisfacció en
l’enquesta d’avaluació als
docents.

Aplicació de mesures
que facilitin la
coordinació entre
equips educatius i
grups de treball.

Curs 2021/2022
Curs 2022/2023

• Calendari de reunions.
• Potenciar reunions intercicles i nivell.
• Potenciar el funcionament coordinat dels
nivells.
• Avaluar la concreció curricular i la línia
metodològica del centre.
• Continuar amb la coordinació entre els centres
de Llucmajor i l’IES Llucmajor.
• Establir un protocol anual de coordinació amb
Flor de Murta.

• 75% de satisfacció en
l’enquesta d’avaluació als docents
en els aspectes d’organització i
coordinació.

Afavorir espais de
feedback entre
docents per millorar
la comunicació,
intercanvi i relació
entre els membres
del claustre.

Generar espais per
l’intercanvi
d’experiències
educatives entre els
docents.

Curs 2021/2022
Curs 2022/2023
Curs 2023/2024
Curs 2024/2025

• Crear espais per la comunicació de la nostra
acció docent.
• Fer formació entre iguals.
• Fer observació entre iguals.

• 75% de satisfacció en
l’enquesta d’avaluació als
docents.
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Distribució de
responsabilitats i
compromisos.

Analitzar les persones
més adequades, que
siguin capaces de
traspassar la
informació i que
estiguin assabentats
de les línies a
desenvolupar.

Curs 2021/2022 • Assignar coordinacions a les persones més
adequades degut a la seva formació (dinàmiques
de grup, processos participatius, cercles
restauratius...).
• Establir espais de formació pels coordinadors
per ajudar a facilitar la seva tasca.
• Generar espais de retorn entre l’equip directiu i
els coordinadors.

• 75% de satisfacció en
l’enquesta d’avaluació als
docents.

Crear cultura de la
concreció.

Curs 2021/2022 • Establir instruccions d’ús dels documents de
gestió de les comissions, cicles...
• Establir espais de formació pels coordinadors
per facilitar la seva tasca.
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OBJECTIU GENERAL:
Consolidar i desenvolupar nous projectes per a la millora de la gestió de recursos i de processos administratius.

OBJECTIUS ACTUACIONS TEMPORALITZACIÓ CONCRECIÓ INDICADORS D’AVALUACIÓ

Gestionar
l’economia del
centre d’una forma
eficaç, ajustada a les
seves necessitats i
possibilitats.

Realitzar els pressuposts
ajustats a les necessitats
i possibilitats del centre.
Supervisar les despeses i
la generació dels
recursos durant el curs
escolar.

Curs 2021/2022
Curs 2022/2023
Curs 2023/2024
Curs 2024/2025

• Dur al dia els comptes del centre. • Programa ECOIB.
• Actes de Claustre.
• Actes de Consell Escolar.
• Memòria de final de curs.

Dinamitzar i
organitzar el canals
de comunicació del
centre (pàgina WEB,
Gestib, xarxes
socials, eines
Google) perquè es
pugui accedir
ràpidament a les
informacions i
activitats.

Informar als mestres dels
canals de comunicació
del centre i estructurar la
seva utilització per tal de
comunicar-se amb les
famílies i donar a
conèixer de forma
periòdica les activitats
que es realitzen al
centre.

Curs 2021/2022
Curs 2022/2023
Curs 2023/2024
Curs 2024/2025

• Revisar, actualitzar i fomentar l’ús de les
instruccions Social Media.
• Fomentar l’ús per part dels mestres i emprar
les diferents eines de comunicació com a eina
útil dins la pràctica docent.

• Entrades a la WEB i xarxes socials
de l’escola.
• Control del número de visites.
• Número d’actualitzacions fetes a
la setmana.
• Publicació mensual per nivell.

Afavorir i simplificar
a través de les TAC,
les principals
accions relatives a la
gestió diària.

Revisió i simplificació,
mitjançant les TAC dels
procediments
administratius,
documents de centre,
actes...

Curs 2021/2022
Curs 2022/2023
Curs 2023/2024
Curs 2024/2025

• Tenir en format digital els documents de
centre i models genèrics per les diferents actes
que s’empraran durant el curs.

• Control del número de
documents en paper.
• Control de l’ús que es fan de les
actes en paper.
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Organitzar del
recursos materials.

Dotar de diners per
material didàctic a cada
nivell i especialitat.

Curs 2021/2022
Curs 2022/2023
Curs 2023/2024
Curs 2024/2025

• Dur el control dels diners gastats amb les
factures pertinents.

• Valoració a la memòria anual.
• Programa ECOIB.

Continuar amb
l’adquisició de material
fungible d’ús comú de
forma col·lectiva per tal
d’estalviar.

• Elaborar un llistat de material emprat per dur
el control i no quedar sense existències.

• Inventari de material.
• Seguiment de les despeses amb
el programa ECOIB.

Organitzar i unificar els
criteris per l’adquisició
del material de l’alumne i
el material d’aula.

• Actualitzar les instruccions de material i
organitzar els diferents documents dins el drive
de centre.

•Llistats de material de l’alumnat i
llistats de material per l’aula.

Control del número de
fotocòpies.

• Cada tutor i especialista tindrà el seu número
per fer ús de  la fotocopiadora.

• Coincidència del núm. de
fotocòpies fetes per curs amb en el
recompte de  la  fotocopiadora.

Fomentar l’ús del format
digital a totes les actes i
documents possibles,
eliminant al màxim el
paper.

• Elaborar models d’actes, circulars... iguals
per tot el Claustre i que estiguin al seu abast.

• Quantitat d’actes i registres que
s’han fet en paper.

Realitzar una previsió de
les necessitats a la PGA i
a la Memòria i realitzar
instàncies i reunions amb
les administracions
corresponents de les
adequacions de les
infraestructures
(Conselleria d’Ed. i/o
Ajuntament).

• Tenir un llistat actualitzat de les mancances i
necessitats del centre, del dia que s’han
comunicat a l’òrgan pertinent i la data en què
han estat resoltes.

• Nombre de demandes
realitzades a l’Ajuntament o a la
Conselleria.
• CCP / Claustres / Consell Escolar.
• PGA / Memòria.
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Optimitzar els espais
del centre.

Replantejar l’ús que es fa
dels espais comuns i
millorar la seva
utilització.

Curs 2021/2022
Curs 2022/2023
Curs 2023/2024
Curs 2024/2025

• Elaborar un horari d’utilització dels espais
d’ús comú (aula d’informàtica, aules
multiusos…).

• Reunions de cicle, CCP i Claustre.
• Valoració a la memòria anual.

Implantar un
programa de
reutilització de
llibres.

Elaborar una programa
per posar en
funcionament de forma
progressiva el pla de
reutilització de llibres.

Curs 2021/2022
Curs 2022/2023
Curs 2023/2024
Curs 2024/2025

• A partir de l’ajuda rebuda del Programa de
finançament de llibres de text i material
didàctic de la Conselleria, concretar la fase
d’actuació del pla de reutilització.
• Crear una comissió, juntament amb l’AMPA,
per organitzar i gestionar el programa.

• Nombre d’alumnes que
participen en el programa.
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OBJECTIU GENERAL:
Impulsar i generar nous enfocaments en els procés d’ensenyament i aprenentatge del centre.

OBJECTIUS ACTUACIONS TEMPORALITZACIÓ CONCRECIÓ INDICADORS D’AVALUACIÓ

Impulsar la
reflexió
pedagògica.

Promoure la reflexió del
claustre pel que fa la seva
tasca docent.

Curs 2021/2022
Curs 2022/2023
Curs 2023/2024
Curs 2024/2025

• Crear espais de reflexió i dinàmiques per
afavorir l’anàlisi de necessitats.
• Fomentar el Claustre pedagògic com a lloc
d’encontre, d’intercanvi i de reflexió.

• 70% de satisfacció en l’enquesta als
docents.

Generar canvis
metodològics,
organitzatius i pedagògics
d’acord amb les
necessitats que es vagin
detectant.

• A partir de les necessitats que vagin sorgint,
acordar i executar canvis metodològics,
organitzatius i pedagògics.
• Avaluar els processos posats en
funcionament.

● 70% de satisfacció en l’enquesta
als docents.

Impulsar la
innovació en els
models
pedagògics i
d’ensenyament.

Continuar amb el pla de
formació al centre.

Curs 2021/2022
Curs 2022/2023
Curs 2023/2024
Curs 2024/2025

• Elaborar, executar i avaluar el pla de formació
segons el que Claustre decideixi.

● 70% de satisfacció en l’enquesta
als docents.

Desenvolupar projectes
de centre a partir del
Equips Impulsors, els
Claustres Pedagògics, les
necessitats detectades a
les sessions d’avaluació i
a la Memòria.

• Millorar l’aprenentatge dels alumnes en el
desenvolupament de totes les competències.
• Reorganitzar la feina en equip i cooperativa
dels professors.
• Promoure la participació de tota la comunitat
educativa, especialment de les famílies.
• Obrir-se a l’entorn a través de projectes i
col·laboracions amb altres centres educatius i
entitats de la zona.

● 70% de satisfacció en l’enquesta
als docents.

● Nombre de projectes que
sorgeixin dels equips impulsors.

● 70% de satisfacció de les famílies
amb els projectes de centre.

● Millora de resultats de les proves
IAQSE de totes les competències.

Consolidar la nostra
presència dins el grup de
PMT

• Participar activament dins la nostra xarxa.
• Compartir tot allò que pugui ajudar a la
transformació del centre.
• Fer transferència dins els Equips Impulsors.

● 70% de satisfacció en l’enquesta
als docents.
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OBJECTIU GENERAL:
Potenciar la convivència al centre i consolidar el Pla d’Educació Emocional

OBJECTIUS ACTUACIONS TEMPORALITZACIÓ CONCRECIÓ INDICADORS D’AVALUACIÓ

Fomentar espais de
comunicació per
treballar l’àmbit
emocional del grup.

Generar espais
específics de
comunicació de les
emocions.

Curs 2021/2022
Curs 2022/2023
Curs 2023/2024
Curs 2024/2025

• Establir espais per treballar l’àmbit emocional
del grup.
• Cercles restauratius.
• Dinàmiques de grup per crear cohesió grupal al
claustre.
• Dinàmiques per fomentar la comunicació.

● 75% de satisfacció en
l’enquesta als docents.

Avaluar el Pla
d’actuació per
l’Educació Emocional.

Curs 2022/2023
Curs 2023/2024

• Determinar l’efectivitat del nostre Pla.
• Generar canvis segons les necessitats
detectades.
• Fomentar la formació entre iguals o per experts
segons les necessitats i canvis duts a terme.
• Participar i descobrir quines són les actituds
que Carl Rogers va fomentar per millorar la
comunicació: empatia, autenticitat i consideració
positiva incondicional.

Mantenir bones
relacions amb les
institucions.

Fomentar la
coordinació amb les
diferents institucions
implicades amb el
centre.

Curs 2022/2023 • Contacte permanent amb l’Ajuntament.
• Contacte permanent amb el policia tutor.
• Continuar amb el treball de coordinació entre
els serveis socials, el centre de salut, l’equip de
suport i casal de joves.
• Estar obert al contacte amb altres institucions o
organismes externs.
• Avaluar amb les administracions i associacions
la nostra coordinació.

• Valoració satisfactòria dels
membres que és coordinen
expressat a la memòria.
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Establir model de
resolució de
conflictes.

Crear espais dins l’aula
per treballar l’àmbit
emocional del grup.

Curs 2021/2022
Curs 2022/2023
Curs 2023/2024
Curs 2024/2025

• Cercles restauratius.
• Dinàmiques de grup per crear cohesió grupal a
l’aula.
• Dinàmiques per fomentar la comunicació.
• Fomentar una dinàmica de resolució de
conflictes entre iguals basat en tres fases:
1.-Negociació: els infants intenten resoldre ells
els conflictes en un espai ja acordat.
2.-Mediació: si no s’ha resolt de la manera
anterior entre un mediador per intentar resoldre
el conflicte, pot ser el mestre o més alumnes
mediadors.
3.-Arbitratge: el mestre decideix com es resoldrà
el conflicte.

• Descens en un 10% de les
targetes blaves i les sancions
corresponents.
• 75% de satisfacció en
l’enquesta de satisfacció als pares
i mares.

Fomentar actituds per
millorar la
comunicació dins
l’aula i la resolució de
conflictes entre iguals.

• Descens en un 10% de les
targetes blaves i les sancions
corresponents.
• 75% de satisfacció en
l’enquesta de satisfacció als pares
i mares.

Fomentar la
participació dels
alumnes.

Crear delegats d’aula. Curs 2021/2022 • Elegir delegats d’aula. • 80% de satisfacció en
l’enquesta d’avaluació del centre
per part d’alumnat.

Crear Consell de
delegats.

Curs 2021/2022 • Establir reunions amb els delegats per part de
l’equip directiu cada trimestre.

• 80% de satisfacció en
l’enquesta d’avaluació del centre
per part d’alumnat.

Fomentar l’avaluació
del centre per part de
l’alumnat.

Curs 2021/2022 •  Calendari de reunions amb l’alumnat.
• Crear un document d’avaluació per l’alumnat.
• Establir reunions per avaluar el funcionament
de l’escola, la satisfacció dels alumnes i propostes
de millora.

• 80% de satisfacció en
l’enquesta d’avaluació del centre
per part d’alumnat.
• Nombre de propostes dutes a
terme.
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Fomentar la
participació dels
pares i mares del
centre.

Millorar l’efectivitat
amb les reunions
informatives de
principi de curs.

Curs 2021/2022 • Avaluar per la millora comunicativa de les
reunions.

• Millora en un punt sobre 10 a
l’enquesta d’avaluació de la
reunió d’inici de curs als pares i
mares .

Continuar i reforçar les
reunions de
coordinació amb
l’AMPA.

Curs 2021/2022
Curs 2022/2023
Curs 2023/2024
Curs 2024/2025

• Reunions periòdiques amb la persona
designada per l’AMPA.
• Reunions trimestrals amb la junta directiva de
l’AMPA per avaluar el  procés.

• Nombre de projectes,
propostes o accions dutes
conjuntament.

Informar de les
actuacions i activitats
del centre.

• Actualitzar la web amb les informacions
generals del centre.
• Utilitzar el twitter, instagram, youtube, SITES i
Gestib per expandir la nostra tasca de cara als
pares i mares.

• 75% de satisfacció en
l’enquesta de satisfacció als pares
i mares.

Actualitzar Pla de
convivència i el PAT.

Avaluar i actualitzar
les documents
esmentats

Curs 2021/2022 • Presentar i aprovar les
actualitzacions.

3.2. Proposta d’Equip Directiu.

Secretari: Pere Antoni Ripoll Moyà, mestre definitiu en el centre, especialista d’Educació Física i amb habilitació d’educació primària. Actualment

Secretari del centre.

Cap d’estudis: Maria Antònia Vallespir Munar, mestra definitiva en el centre i especialista en Educació Primària i Educació Musical. Actualment Cap

d’estudis del centre.

Director: Jordi Juan Sastre, mestre definitiu en el centre i especialista en Educació Primària i Educació Infantil. Actualment Director del Centre.
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