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1. PER QUÈ SEGUIR AVANÇANT

En un món convuls, canviant i líquid que no sabem ben bé cap on va, no ens podem quedar

aturats mirant. Com va escriure Kandinsky, ja l’any 1952, en el seu llibre” De lo espiritual en el

arte”: “Tota obra d’art és filla del seu temps, moltes vegades és mare dels nostres sentiments”.

En el món educatiu, igual que en el món de l’art, ja no podem reproduir esquemes del passat,

hem de respondre a les necessitats educatives i emocionals del present, a la vegada que hem

d’intentar fer una  projecció cap al futur, hem de ser agents de canvi.

Segons Yubal Noah Harary (“21 lliçons per al s.XXI”) hem d’encaminar-nos cap a una

pedagogia de la incertesa i fer de la competència d’Aprendre a aprendre un dels pals de

paller de l’educació, “per ser capaços de reinventar-nos una vegada i una altra”.

Així doncs, l’escola ha de respondre situant l’alumne al centre de l’experiència educativa: en els

aprenentatges, en l’avaluació i en la presa de decisions; formant-lo en el gust per

l’aprenentatge, ajudant-lo a créixer coneixent-se a si mateix, donant valor a l’educació

artística, comptant amb tot l’ecosistema educatiu perquè sigui el màxim de rica. Amb valors

que sent actuals són imprescindibles per encarar el futur, com la cooperació, la coeducació,

l’ecologisme, l’acceptació de la diferència, la inclusió a l’escola com l’avantsala a la inclusió

social, entre d’altres. I, això sí, seguir fomentant el sentiment de pertinença per donar una

xarxa, un coixí social segur i ric en experiències, a la vegada que motivació en els

aprenentatges, segons Kathrin Rilei. En el nostre cas, les festes i espectacles que ens

defineixen hi juguen un paper clau. Vull una escola amable i acollidora, lliure de violències

explícites i violències silencioses, d’aquelles que no alteren la convivència però que afecten el

benestar dels infants.

Així doncs, amb tot aquest marc ideològic em presento per dirigir el Baltà amb il·lusió, ganes de

treballar i d’aprendre, i amb la convicció que l’equip directiu anterior va engegar un camí de

transformació que ens ha convençut, que ens ha motivat i que volem continuar.

Per aconseguir-ho cal un lideratge distribuït, basat en un equip directiu cooperatiu, amb un

pes important de les coordinacions pedagògiques per consolidar i aprofundir en el camí fet, i la

coordinació LIC per fer front a un aprenentatge de les llengües encaminat cap al
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plurilingüisme en un marc multilingüista; en coordinacions pròpies del centre per tirar

endavant i consolidar projectes que formen part del nostre ADN Baltà, com ara les d’Espais, de

Projectes, d’Innovació matemàtica, entre d’altres; i amb una nova figura, la dels Experts en

qüestions concretes, per tal que esdevinguin referents propers i consultables per a la resta de

l’equip docent. Hem de procurar un caminar junts, un aprenem els uns dels altres; hem de fer

realitat la codocència o el professionalisme col·laboratiu definit per Andy Hargreaves i, en

definitiva, no tenir por de ser una escola que aprèn on tots som aprenents.

Aquest lideratge s’asseurà en un entorn de respecte, convivència i transparència. Un espai

on tothom se senti escoltat: alumnes, mestres, famílies i personal divers; i on es pugui debatre

amb llibertat per tal de construir escola des de la base i per a tothom. També és la meva

escomesa traslladar aquesta manera de funcionar a les aules, posant les bases per a una

participació real de l’alumnat a través de les assemblees i convertir, així, l’escola en un

projecte. En definitiva, seguir en el camí de ser una escola dialògica i educar el nostre

alumnat en la democràcia vivint-la de primera mà.

Per concloure, m’agradaria citar Miquel Soler i Roca: “Eduquem per fer de la persona un

ésser més lliure, més capaç, més autònom, més solidari i més FELIÇ”.

2. ENS ATUREM PER REFLEXIONAR

2.1 ON SOM

J. Baltà i Elias és una escola fundada l’any 1971 i situada al barri de Sant Julià de Vilafranca

del Penedès. Un barri que segons les dades del Padró Municipal d’Habitants, en relació a

l’evolució dels anys 2011 al 2019, és d’una població bastant estable respecte el nombre

d’habitants (de 6.490 a 6.568 en aquesta franja d’anys) i molt diversa respecte al tipus: inclou

una de les zones residencials de la vila, el Pla del Diable, i una zona dinàmica i sociocultural

molt variada, amb blocs d’edificis i comerç divers. L’escola es troba al bell mig d’aquestes dues

parts del barri.

Gaudeix d’una situació geogràfica privilegiada, ja que està molt a prop d’espais naturals,

d’equipaments esportius i del centre històric de la vila. Aquesta ubicació ens permet crear i
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consolidar una xarxa d’oportunitats educatives molt i molt rica, interessant i variada, per

afavorir l’equitat entre el nostre alumnat, és un punt a potenciar.

2.2 QUI SOM

En el Nucli bàsic del PEC, actualitzat l’any 2005, i en vies d’actualització aquest curs 21-22,

l’escola J.Baltà i Elias es defineix amb les següents idees clau:

2.2.1  LES INSTAL·LACIONS

L’edifici va ser declarat obsolet fa uns cinc anys. Actualment estem a l’espera d’un nou edifici,

la construcció del qual ha de sortir a concurs en els propers anys. Disposa d’un pati gran que

es va enriquint gràcies al desenvolupament de projectes d’aula, d’un pati més petit per

l’alumnat d’educació infantil, d’un menjador gran amb cuina pròpia, una biblioteca, una aula per

a l’atenció de l’alumnat SIEI i un petit gimnàs per a la psicomotricitat. Per falta d’espais

acostumem a utilitzar els replans i les escales com espais educatius.
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2.2.2  ELS NOSTRES DOCUMENTS
Actualment el centre disposa dels següents documents:

DOCUMENTS ESTAT DOCUMENTS ESTAT

PEC En procés
d’actualitzaició

Pla d’actuació 21-22 2021

NOFC Actualitzat el 2020 Pla d’Acció Tutorial -

PLC Obsolet, del 2008 Pla d’Atenció a la Diversitat Actualitzat

Pla d’acollida
L’apartat de docents

Actualitzat el 2019
Actualitzat 2021

Pla TAC Actualització
2019

Carta de compromís educatiu 2021 Pressupost anual 21-22 2021

Pla de Convivència - Projecte de Direcció 2017-2021

PGA 21-22 2021 Pla de comunicació 2021-22
pendent
d’aprovació

A banda d’actualitzar els documents ja fets en concordança amb el PEC i amb el funcionament

i filosofia del centre, caldrà elaborar el Pla de convivència, un aspecte clau per fer front a temes

de màxima importància per la societat i, per tant, per l’escola, com són la COEDUCACIÓ, el

bullying, etc. També s’haurà d’elaborar de nou el Projecte lingüístic. I per últim, elaborar el Pla

d’acció tutorial, en el qual ha de quedar reflectida l’assemblea com a mètode dialògic de

funcionament tutorial.

2.2.3 L’EQUIP PROFESSIONAL

El curs 2021-22 som una plantilla de 34 docents, 3 dels quals son de reforç COVID o de fons

europeus (1 de música i 2 de PT): 8 a infantil, una de les quals és estructural per mètodes

globalitzats; 11 a primària, de les quals dues son estructurals, una per atenció a la diversitat i

l’altra per mètodes globalitzats; 2 d’educació musical, una de les quals és estructural per

música en anglès; 3 d’anglès, una de els quals en reducció de jornada; 2 d’educació física, 3

de pedagogia terapèutica, 1 unitat d’educació especial, mitja jornada d’aula d’acollida

assignada i 1 de religió catòlica en reducció a un 0,25. També disposem d’1 TIS a través del

PMOE, 2 vetlladores (un total de 30 hores) i 1 educadora.

2.2.4 EL NOSTRE ALUMNAT
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Tenim uns 440 alumnes aproximadament, tanmateix la matrícula és bastant viva i canvia sovint

sempre dins uns paràmetres molt propers a aquest nombre.

Segons dades proporcionades per l’Ajuntament de Vilafranca, la demanda de preinscripció a

P3 ha sofert un canvi des del curs 2019-20. El percentatge de sol·licituds respecte l’oferta total

de places a la vila ha augmentat i s’ha estabilitzat, passant del 8,52% de mitjana des del 2008

al 2019, a l’11,80% del 2019 al 2022, fet important si tenim en compte les dades que indiquen

una tendència a la baixa d’infants en edat d’escolarització a Vilafranca. També s’observa un

augment en la diversificació del barri de procedència d’aquestes sol·licituds. El nou perfil

pedagògic adoptat per l'escola sembla atreure una part de la població vilafranquina que fins

aleshores havia girat l'esquena a l’escola.

2.2.4.1 NIVELL SOCIOECONOMIC

L’escola està catalogada en grau de complexitat C, d’ALTA COMPLEXITAT. Segons els

Indicadors de Centre 2021, el curs 19-20 vam tenir un índex d’alumnes amb situació

socioeconòmica desfavorida de gairebé el doble al Baltà. La comparativa de la mitjana de

l’evolutiu des del curs 2015-16 al 2019-20 és de gairebé el doble a la nostra escola: de 10,3%,

respecte al 5,4% del país.

Per aquest efecte, les quotes de l’escola es rebaixen sempre que és possible, l’última

vegada va ser per al curs 2019-20. Les xifres ens parlen.

2.2.4.2 TIPOLOGIA D’ALUMNAT

Som un centre amb una gran diversitat, que ens ve de necessitats específiques de suport

educatiu derivades dels entorns socioeconòmics desafavortis, d'alumnat nouvingut i de

https://drive.google.com/file/d/1muiskFrbN8djuy7EA5nuQuX2g6UwXjfR/view?usp=sharing
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necessitats educatives especials. Seguint amb els darrers Indicadors, tenim un augment

considerable de famílies d'origen estranger, seguint la tònica de Catalunya, i de nouvinguts, per

a la qual cosa hem rebut dotació de mitja jornada d’AA.

Tenim un 15,61% d’alumnat amb seguiment de serveis socials, dels quals 10,63% disposen de

beques NESE B. Tenim el 14,7% d’alumnes NESE. Aquesta nova realitat, que no només és

del Baltà, ens ha portat a revisar la redistribució de recursos humans i materials per a l'atenció

de tot l’alumnat NESE, acordada i planificada per la coordinació d’Atenció a la diversitat i

recollida en el Pla d'Atenció a la diversitat.

La recent creació de la Comissió Inclusió ha de representar un impuls important, no només

per a l’atenció de les necessitats addicionals i intensives, sinó per canviar la filosofia d’escola

envers la inclusió: hem de ser una escola clarament inclusiva en totes les activitats que

s’hi duguin a terme.

El curs 20-21 vam entrar en el Pla de Millora d’Oportunitats Educatives del Departament

d’Educació PMOE, pla que sorgeix arran de les desigualtats derivades dels efectes de la

COVID-19, i que té una durada de tres anys. Dins d’aquest pla, d’una banda, ens ha sigut

atorgada la figura de la TIS (Tècnica d’integració Social) per a la qual l’escola ha dissenyat un

pla d’actuació que contempla l’acompanyament a les famílies amb dificultats d’autonomia

en els seus itineraris socials, intervenció en dinàmiques d’aula com les assemblees del cicle

de grans, proporcionar espais de cura i reflexió, i seguiment dels casos de la comissió social i
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coordinació amb els SSB i tallers d’alfabetització digital i immersió lingüística en llengua

catalana per a les famílies i alumnes en hores lectives.

La necessitat d’aquestes mesures ens ha vingut confirmada per les reunions d’avaluació tant

del curs 2020-21 com del 2021-22, en les que hem detectat una bretxa en la competència

lingüística entre els alumnes d’origen estranger i els de famílies autòctones, i també una bretxa

de cultura escolar entre l’alumnat amb situacions socioculturals i socioeconòmiques

desafavorides i la resta. Caldrà tenir-ho present en els propers cursos i, per tant, en aquest

projecte de direcció, ja que els efectes es podran pal·liar però no corregir prou en els dos

cursos que portem de PMOE.

Algunes de les actuacions que hem realitzat sota el paraigua del PMOE-PROA  són:

● Creixem junts!: Tallers d’acompanyament en l’educació i la criança per a les famílies i

infants de P3 i P4.

● Tallers de suport a la tasca educativa fora i dins l’horari lectiu des de P5 fins a 6è,

enfocats, sobretot, al reforç de la les bases de la lectoescriptura i l’expressió oral en

català i anglès i el treball competencial dels àmbits de llengua i matemàtiques. Sempre

amb una mirada d’acompanyament emocional a l’infant.

● Compra de dispositius informàtics per deixar en préstec a l’alumnat que no en disposa,

fomentant la igualtat d’oportunitats.

● Continaució de tallers d’alfabetització digital i immersió lingüística en català per a

famílies de l’escola en horari lectiu per tal de donar el màxim de facilitats.

● Organització d'activitats culturals i esportives en família fora de l’horari lectiu que tenen

continuïtat a les aules, per tal d’oferir experiències riques en aprenentatges a tot

l'alumnat del centre i potenciant, així l’equitat i el sentiment de pertinença.

2.2.4.3 RESULTATS DE LES PROVES

Segons els Indicadors de centre fins el curs 2018-19, l’índex d’alumnes que superaven les

àrees instrumentals en les proves internes dels diferents cicles era del 90,96% en el conjunt de

l'escola.
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Després de la situació de confinament total i de les restriccions posteriors, crec que les dades

no representen la realitat actual i que ens hem de situar en una altra dimensió:

l’acompanyament i l'autoconfiança, aplicant pedagogies restauratives, situant l’aprenent al

centre del sistema i sent exigents amb l’esforç. Tot i així, els resultats de les CCBB ens mostren

una radiografia que cal analitzar.

La comparativa dels resultats dels últims anys en relació a les proves de CCBB, ens porta a la

conclusió que en l’àmbit lingüístic estem per sota de la mitjana catalana, però en una línia de

millora constant, uns punts per sobre el català respecte del castellà, tot i que l’ús social del

català està en clar retrocés. Això ens porta a la conclusió següent: cal aprofundir en el

coneixement de l’àmbit lingüístic de les dues llengües, però cal fomentar la llengua

catalana entre l’alumnat.

Podríem puntualizar que, en les últimes proves diagnòstiques que tenim oficials, del 2017-18,

els resultats ens demostren que tenim un marge de millora notable en lectura i escriptura. Cal

incidir en un bon aprenentatge de la lectoescriptura, base d’una bona competència lectora i

escriptora.

Tant en una llengua com en l’altra, i a partir de les CCBB, constatem el mateix: que cal seguir

incidint en la comprensió lectora i l’expressió escrita. Respecte a la competència en

comunicació oral, no tenim prous dades per determinar una evolució dins el centre.

En llengua anglesa els resultats de les proves de CCBB dels darrers anys no han sigut bons.

Durant el confinament, a més a més, va ser una de les àrees més difícils de treballar on-line

amb l'alumnat, tot i l’esforç de l’equip docent que se’n va fer càrrec. per tal de pal·liar-ne els

efectes, el curs passat i aquest s’han utilitzat fons POEFA i PMOE per dur a terme tallers

d’expressió oral en horari lectiu a 5è i 6è, que és la competència amb un resultat més baix.

S’ha planificat el reforç en grups reduïts per poder aprofundir de manera més eficaç. Cal

esperar resultats.

En l’àmbit matemàtic hem vist que l’evolució dels darrers anys ha sigut lleugerament positiva,

però que està bastant per sota de la mitja de Catalunya. És per això que el curs 18-19 vam
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començar una sèrie de petites formacions a l'escola amb experts, ens vam introduir en el treball

de la numeració i càlcul amb el mètode ABN a l’etapa d'infantil i una pinzellada a cicle inicial.

També alguns mestres van fer el curs de l’Aramat 1. Però, veient que es necessitava aprofundir

molt més, i amb les formacions online gratuïtes d’Innovamat durant el confinament, el curs

20-21 vam començar un nou projecte amb les Aventures d’Innovamat, que treballa totes les

dimensions de les matemàtiques menys Numeració i càlcul. Els resultats es veuran en un futur

proper. Tot i així, ens cal traçar una línia d’escola més definida, sobretot en el bloc de

Numeració i càlcul.

Respecte al resultat de les CCBB associades a l’àrea de Coneixement del medi natural, i els

resultats no són bons del tot, ens cal aprofundir en les diferents competències associades a

aquesta àrea. Treballem per projectes, però els i les mestres encara n’estem aprenent, ens cal

acompanyar el professorat i empoderar més els alumnes en la presa de decisions, guiar-los en

l’aprenentatge a partir del mètode científic i recuperar els espais alternatius d’aprenentatge.

2.4 EL CAMÍ FET

La nostra escola ja ha fet una profunda transformació que es va iniciar fa nou anys, quan

l’equip directiu anterior va agafar el lideratge. Al llarg d’aquests anys hem deixat els llibres de

text i hem començat a treballar per projectes, modelatges i espais d’aprenentatge; hem

flexibilitzat els horaris i ampliat els cicles a tres nivells; hem incorporat el SIEI i dissenyat un pla

d’atenció a la diversitat encaminat a la inclusió real; hem iniciat tallers de llengua amb famílies

voluntàries i tallers per mostrar a les famílies com aprenen els seus fills; hem incorporat el

projecte +Música, enriquint artísticament les festes i les hem obert a la comunitat; hem entrat a

formar part de la XCB i ens hem format en el treball per projectes, l’avaluació formadora, el

treball cooperatiu, l’aprenentatge entre iguals; hem digitalitzat la majoria d’aules amb monitors

interactius i hem aconseguit una bona dotació de chromebooks i tauletes.

2.4.1 A nivell de GESTIÓ ECONÒMICA

La SOCIALITZACIÓ dels materials didàctics i llibres d’aprenentatge dels alumnes, que queden

reduïts a la mínima expressió a tots els nivells, ha permès reduir notablement la despesa

econòmica de les famílies.
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El pagament de material fungible i les sortides es dur a terme en dues quotes.

El més important de la gestió econòmica és la transparència.

2.4.2 A nivell de relació amb la Comunitat educativa

La participació de les famílies en la vida escolar a partir de col·laboracions regulars i

esporàdiques, segons les disponibilitats i/o capacitats de les persones implicades, és un

aspecte a mantenir i a ampliar, per exemple creant una coordinació per la comunitat. En una

enquesta recent realitzada a les famílies, la valoració de la participació de les famílies i

l’alumnat en el desenvolupament del centre va ser del 7,3 sobre 10, però a un 60% de les

famílies els agradaria participar més en la vida escolar i un 70% que s’hauria d’escoltar més els

alumnes a l’hora de prendre decisions. Cal millorar aquests punts.

L’ús del Telegram com una eina de comunicació entre l’equip docent i amb les famílies ha

estat una descoberta molt interessant que ha vingut per quedar-se per l'agilitat i la

immediatesa, tot i  que encara es pot millorar i potenciar més.

La transmissió d’Informacions diverses a l’equip docent cada divendres via email. És una

eina àgil de traspàs d’informació i planificació de la següent setmana.

Som una escola arrelada a l’entorn. Participem en activitats diverses que es proposen des

d'institucions i entitats locals. Cal seguir en aquesta línia i fomentar més les sortides per l’entorn

proper de cost zero o molt baix i altament pedagògiques. També cal anar creant un ecosistema

educatiu comunitari tant des de dins com cap a fora. Participem en el projecte Passaport

EDUNAUTA, per a l’equitat d’oportunitats educatives fora de l’entorn escolar (educació

invisible), la Fira Musical etc.

Hem estat oberts al món. És important també seguir mantenint l’obertura cap a propostes

que vinguin de fora i que puguin esdevenir realment interessants i profitoses, com ara el

projecte Oceanogràfic i el projecte educatiu que ha dissenyat el Sincrotró Alba per a les

escoles: Missió Alba , al qual ens hem adherit aquest curs. Hem entrat en el projecte

ERASMUS+. També valorem molt necessàries i positives les relacions amb altres institucions

que ens ajuden en l'atenció al nostre alumnat: CEEPSIR, EAP, CSMIJ i CDIAP.

2.4.3 A nivell de funcionament i organització
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L’organització en TRES GRANS CICLES: Petits, Mitjans i Grans permet una mirada més

àmplia de les i els mestres, anar construint una línia d’escola i, sobretot, l’adequació al

nivell d’aprenentatge dels infants quan es desenvolupen activitats internivell.

L’organització horària flexible i per metodologies, no per àrees, permet la implementació de

metodologies globalitzades i una millor atenció a la diversitat. Per continuar caminant en

aquest sentit, s’hauria de pensar en flexibilitzar els espais i els agrupaments de

l’alumnat si la situació sanitària ens ho permet.

El treball per comissions basat en un sistema flexible. És un sistema eficient i eficaç que

permet optimitzar els recursos humans dels quals disposem.

Els òrgans unipersonals de coordinació són els que estableix el DOIGC 21 més algunes

relacionades amb la innovació pedagògica i que responen al lideratge distribuït: 3 d’Espais

d’ap., 2 de Matemàtiques creades aquest curs i 2 relacionades amb la formació de la XCB.

També hem creat Referents de diferents àmbits, com ara el de coeducació, el qual caldrà

potenciar més. Per a un major lideratge distribuït, i atenent a les necessitats detectades,

coordinacions i referents es podrien ampliar a diversos àmbits curriculars com a coordinacions

de millora, com per exemple, recuperar la coordinació ILEC. També proposem la figura de

l’Expert/a per ajudar aportant cadascú el que domina a la resta dels i les companyes i que es

faria extensible a les famílies, com deia en la justificació, per un caminar junts.

Aquest curs hem potenciat la codocència a partir d’establir les reunions de nivell en diferents

dies i de programar a través del google DRIVE. D’aquesta manera mestres de reforç i

especialistes de música, ed. física, de suport a la inclusió i anglès poden participar regularment

en les programacions de les aules aportant una mirada més transversal a les activitats,

compartint els objectius i fomentant una veritable codocència. Caldrà fer una valoració a final

de curs per introduir propostes de millora.

2.4.4 A nivell de PROJECTES D’ESCOLA

Fem una aposta decidida per la celebració de les FESTES que donen identitat, ens arrelen al

territori i ens permeten crear vincles amb les famílies; pel projecte +MÚSICA que treballa a

favor de l’equitat i l’atenció a la diversitat d’interessos i intel·ligències; els espectacles de
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producció pròpia per afavorir la motivació en l’aprenentatge. Durant els darrers cursos hem

trobat la manera de donar sentit i generar aprenentatge en el nostre alumnat a través de la

preparació de  les festes, és un camí a seguir.

Aquests darrers cursos s’està fent una aposta decidida per digitalitzar el centre dotant

paulatinament les aules de monitors interactius i comprant sobretot chromebooks i tauletes per

a l’ús de l’alumnat. És un dels camins a seguir i a aprofundir, començant per actualitzar el pla

TAC. També formem part del Pla català de l’esport, amb el qual es fomenta la pràctica

esportiva i els hàbits saludables. Segons la filosofia del centre però, intentem potenciar les

activitats no competitives i sí cooperatives entre l’alumnat.

2.4.5 A nivell de les  METODOLOGIES EDUCATIVES UNIVERSALS

El Treball per PROJECTES dins el marc de la formació de la XCB és la opció metodològica

més important i la que ens defineix més. El treball per projectes pot tenir un sentit més

significatiu encara si, a banda de desenvolupar els projectes de coneixements, ens

encaminem a convertir l’escola en un projecte. De tota manera, com a claustre encara n’estem

aprenent, no és fàcil, sorgeixen dubtes i inseguretats, per tant ens cal seguir acompanyant

l’equip docent en l'aprenentatge d’aquesta metodologia. El que sí sabem és que, com a

mestres, hem en tenir clars els objectius d’aprenentatge de cada projecte, hem de tenir un bon

coneixement del currículum que permeti tenir les antenes de les diferents competències ben

activades per treure el màxim profit de les activitats i hem de mantenir un rigor i una exigència

importants en les produccions de l’alumnat i en la nostra tasca docent per anar millorant.

Aquest curs 21-22 hem potenciat la transversalitat dels aprenentatges amb la incorporació

de part del currículum de les especialitats a les activitats d’aula per tal de dotar-les de

significativitat. Ens cal seguir aprofundint en aquest objectiu perquè no resulta fàcil, però crec

que és el camí a seguir i els nous estudis neurocientífics així jo avalen.

Treball en ESPAIS D’APRENENTATGE, ens agrada perquè respon als principis d’aprenentatge

següents: l’alumne és el centre de l’aprenentatge, respecte el seu ritme i interessos, té en

compte les emocions i la motivació que són part integral de l’aprenentatge i promou la

l’aprenentatge social entre iguals en l’experimentació comuna si s’escau. Cal estar amatents a
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no deixar aquest espai a l’aprenentatge espontani en el qual no creiem. És una metodologia

que valorem traslladar a la tarda.

Els RACONS d’aprenentatge ens permeten aprofundir en el treball sistemàtic i personalitzat,

atenent de manera eficaç a les necessitats de cada infant, sense caure en la repetició.

Hem iniciat un NOU ENFOCAMENT DE L’AVALUACIÓ. Cal continuar el procés de canvi en la

filosofia de l'avaluació dels alumnes de la mà de la XCB, que ens encamina a l’avaluació

formadora com a part fonamental de l’aprenentatge (competència d'aprendre a aprendre) i a

l’avaluació formativa des de la perspectiva dels i les mestres.

En l’ÀMBIT LINGÜÍSTIC, actualment tenim un Pla de lectura arran de la formació ILEC força

abandonat que caldrà recuperar. En l’horari consta una franja de 30 min gairebé diària

dedicada al gust per la lectura que també cal redissenyar. Hem detectat, arran de les reunions

d’avaluació del curs 2020-21, la necessitat de planificar l’aprenentatge de la lectoescriptura

com a base per a l’adquisició de les eines bàsiques, deixant la lletra lligada com una relíquia

del passat, i abordant tant la lectura com l’escriptura a partir de les tipografies que trobem a la

vida real: majúscula i impremta. Per aquest motiu en la PGA d’aquest curs 21-22 ja hem

introduït una línia d'actuació que cal continuar.

Els darrers cursos estem incidint en l’aplicació sistematitzada d’ESTRATÈGIES

D’ESCRIPTURA. En la PGA 21-22 vam afegir l’ampliació de lèxic com una actuació important

per a la millora de les competències de l’àmbit lingüístic.

Pel que fa a la competència oral, 1r i 2n va engegar, fa un anys, uns tallers TALLERS DE

VOLUNTARIS, per treballar la consciència fonològica, el lèxic i algunes estructures sintàctiques

amb la col·laboració de famílies. A partir de 3r es va introduir el recurs Enrola’t per a una

finalitat similar. Cal incidir en l’oralitat, base de comunicació del present i del futur, a partir de

presentacions, conferències, assemblees, dramatitzacions, fent ús de les xarxes,...

En aquest àmbit cal subratllar la importància de les tres llengües escolars: català, castellà i

anglès, i el paper que cadascuna ha de jugar dins l’escola i dins les aules. Cal un plantejament

plurilingüístic de les llengües per facilitar el transferència d’una a l'altra, potenciant la llengua

catalana com a llengua vehicular i en clar retrocés a la nostra escola. Cal corregir l’alumnat
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en les seves produccions i no abaixar la guàrdia. També caldrà fer un plantejament respecte

l'aprenentatge de l’anglès, que darrerament en les CCBB hem vist com baixava el nivell

d’assoliment i seguir incidint en l’ampliació del lèxic, sobretot en les llengües catalana i anglesa,

ja que són les dues llengües més afectades com a conseqüència del confinament. Hem

d’aconseguir infants plurilingües en un context social multilingüe.

En l’ÀMBIT MATEMÀTIC es va plantejar que calia anar cap a un enfocament més

competencial de l’àmbit matemàtic optant pel projecte INNOVAMAT, sense el bloc de

numeració i càlcul. En aquest bloc tenim un camí propi amb la mirada en el CESIRE,

en Innovamat i amb pinzellades del sistema de numeració i càlcul ABN, aquest últim ha obert

una finestra molt útils en el tractament de la diversitat. De tota manera, hem de considerar que

tots aquests sistemes ens ofereix una bastida per aprendre a utilitzar les matemàtiques des

d’una òptica competencial i a aprofitar els contextos reals i significatius. Ens cal aprendre’n i

fer-nos-ho nostre.

2.4.6   A nivell de la INCLUSIÓ com a valor.

El curs passat l’equip d’AD es va passar a dir ESI (Equip de Suport a la Inclusió). Aquest atén

de manera directa l’alumnat amb necessitats educatives específiques dins i fora de l’aula

segons necessitats, però també té un paper molt rellevant en l’acompanyament a tutors i

especialistes en la presa de decisions sobre mesures universals, addicionals i intensives.

Tenim la figura d’una coordinació d'atenció a la diversitat per gestionar tot l’equip, els reforços,

les formacions i assessoraments.

La dotació del SIEI (Suport intensiu a l’escolarització inclusiva) ha generat un canvi substancial

en el nostre centre. Les necessitats de suport intensiu d’un creixent nombre d’alumnat ha fet

replantejar l’organització de l’atenció a la diversitat i s’ha elaborat un nou Pla que s’està

aplicant i del qual caldrà fer una valoració exhaustiva a final de curs.

Caldrà recolzar la Comissió d’Inclusió que ens ha de permetre convertir la nostra escola en

una comunitat educativa veritablement inclusiva. Vam tenir ajuda del CEEPSIR, actualment

formem part pel projecte Mirades Compartides. Des de l’escola, davant de les dificultats, s’ha
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apostat fermament per una millor gestió dels recursos humans: dos mestres COVID de

Pedagogia terapèutica i la CODOCÈNCIA.

L’escola té un gran nombre d’alumnes que necessiten la valoració de l’EAP amb qui ens

reunim freqüentment, com amb els Serveis Socials, per ajudar les famílies i l’alumnat amb

vulnerabilitat per motius socioeconòmics, que en són molts.

Aquest curs 21-22 hem rebut la dotació de mitja jornada d’Aula d’Acollida, que, junt amb les

dotacions del PMOE i la TIS (Tècnic/a d’integració social) ens han ajudat a atendre gran part

de l’alumnat amb necessitats.

El principi de la inclusió, però, va més enllà de les capacitats i de les dificultats idiomàtiques, ha

d’incloure la normalització de la diferència i, per tant, ha d’incloure la perspectiva de gènere i

la coeducació. En aquest àmbit s’han fet alguns passos: formació per a l’equip docent de 5è i

6è el curs 20-21, la creació d’una figura de referència dins l'equip docent aquest curs 21-22,

més la participació en les formacions “Coeduca’t amb el currículum” d’aquesta persona i la

direcció del centre, i “Prevenció i intervenció davant la violència masclista entre l’alumnat” de la

referent, la TIS i una tutora de 6è. La figura de la TIS juga un paper important en aquest

aspecte, la seva col·laboració és clau amb algunes dinàmiques a les hores de tutoria. Ara ens

cal, d’una banda, seguir aprofundint en una mirada reflexiva, ja que per canviar la nostra

perspectiva ens caldrà molta reflexió i autoanàlisi, doncs tenim moltes conductes arrelades que

reproduïm de manera inconscient. I, de l'altra, aplicar de manera activa els nous coneixements

adquirits en les formacions en el dia a dia de l’escola. De moment s’ha fet una petita actuació a

l’hora de l’esbarjo: acotar l’ús de pilota a la zona de la pista, lloc en l’alumnat hi accedeix de

manera rotatòria segons un pla que respon a la coordinació del Pla català de l’esport. També,

responent a la diversitat del nostre alumnat, s’ha habilitat una zona “tranquila”, la zona del

porxo, on hi ha taules i cadires per parlar, escriure, jugar i llegir.

3. SEGUIM ENDAVANT

3.1 LA NOSTRA BRÚIXOLA
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El Projecte de Direcció que els proposo s’emmarca en la Resolució EDU/3727/2021, de 16 de

desembre, de convocatòria de mèrits per seleccionar director/a dels centres educatius

dependents del Departament d’Ensenyament. I es guia sobretot pels següents documents:

NORMATIUS
- LOMLOE (2020)
- LEC (2009)
- DECRET 102/2010 d’autonomia dels centres educatius.
- DECRET 155/2010 de Direcció de centres: desplegament de la LEC.

DOGC, 5686, 61485-61519.
- DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació

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

- DECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle de
l'educació infantil.

- AGENDA EUROPEA 2030. Principals reptes per a Catalunya en relació amb l’ODX 4.
- GENERALITAT DE CATALUNYA. Xarxa Telemàtica de Catalunya (XTEC). Sobre el marc per al plurilingüisme.
- GENERALITAT DE CATALUNYA. Xarxa Telemàtica de Catalunya (XTEC). Xarxa Competències Bàsiques.
- GENERALITAT DE CATALUNYA. Xarxa Telemàtica de Catalunya (XTEC). Avaluar és aprendre. (Neus Sanmartí)
- GENERALITAT DE CATALUNYA. Xarxa Telemàtica de Catalunya (XTEC). L’ESCOLA QUE VOLEM (3 de juliol 2020).

- en l’Educació Primària. Consultat a: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/normativa.

ALTRES
-RUIZ, Héctor: “¿Cómo aprendemos?”
-BUENO, David: “Neurociència per a educadors”
-EIXOS I CRITERIS. ESCOLA NOVA 21.
-Doc: ”Escoles lliures de violència” d’educació.gencat.cat

3.2 QUÈ ENS FALTA A LA MOTXILLA
Actualment cal consolidar la transformació del centre, però també cal revisar-la. Hem d’anar

actualitzant i construint sempre amb la mirada cap al futur i fidels al que anomenem l’ADN

Baltà. Cal reflexionar i clarificar els objectius de tot allò que fem perquè tota la comunitat Baltà

comparteixi significats i, a partir d’aquí, seguir caminant. En els propers quatre anys cal que la

filosofía de l’escola transformadora, basada en el currículum, documents com “Els 7 principis

de l'aprenentatge” i en nous coneixements neurocientífics sobre com aprenem, ens permetin la

flexibilitat necessària per donar llibertat i recolzament als i les mestres que vulguin

introduir canvis a les seves aules, adequant-les a les noves metodologies innovadores,

encara que aquestes no estiguin explicitades en aquest projecte de direcció.

3.3 CAMÍ PER RECÓRRER

Atenció educativa en el marc inclusiu

Som una escola que no només compleix amb el Decret d’Inclusió sinó que ens el creiem

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/normativa
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profundament, tot i les dificultats que això comporta. Aboquem una gran quantitat de recursos,

sobretot humans, a atendre les necessitats de l’alumnat amb necessitats educatives intensives

per tal d’atendre’ls el millor possible dins l’aula ordinària. Tenim la figura d’una coordinació

d’atenció a la diversitat que considerem de gran rellevància pel pes que comporta la inclusió al

Baltà i la quantitat de membres que formen l’equip de suport a la inclusió entre docents,

personal d’atenció educativa i vetlladors/es.

En la PGA d’aquest curs 21-22 hem introduït la programació de nivell conjunta amb els

diferents especialistes i la programació al DRIVE per tal de facilitar el suport de l’equip ESI a

les tutories en la planificació d’activitats inclusives. Però com a novetat, ens caldrà revisar i

millorar aquesta actuació que per mi és clau.

Val a dir que, en una enquesta feta a les famílies, la valoració que han donar al centre en

Inclusió ha sigut d’un 7,8 sobre 10. És un gran repte mantenir aquesta valoració, intentarem

millorar-la perquè, si els recursos humans i econòmics es mantenen, creiem que tenim marge

de millora.

Ens cal millorar en formació, tant de l’equip ESI com de l’equip docent en general. Ens cal

aprendre a dissenyar activitats d’aula des del punt de vista del disseny universal

d’aprenentatge. Ens cal poder atendre totes les diversitats que trobem al centre, tot i que el

gran repte són els alumnes amb dificultats greus. Ens cal adequar els espais del centre i

aconseguir una mirada inclusiva que tenyeixi totes les activitats de l’escola. Dins el projecte

ERASMUS+ hem dissenyat objectius relacionats amb el tema de la inclusió perquè és un dels

grans reptes de l’educació actual i, com he dit, ens el creiem de debò. Cal donar un gran valor

a la Comissió d’Inclusió que forma part del centre i que treballa intensament per aconseguir

que el Baltà sigui encara més inclusiu, sigui una comunitat inclusiva.

Projecte lingüístic

Actualment no disposem d’un Pla lingüístic actualitzat. A la PGA d’aquest curs 21-22 ens hem

proposat com objectiu elaborar una bona diagnosi que permeti ajustar els objectius a la realitat

del nostre centre. A nivell personal, però, crec que ens cal potenciar fermament l’ús social de

català i millorar la qualitat competencial de les tres llengües, ampliant el lèxic, aprofundint en

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3TkvV8OdGGmdQHNXBpqURRmU1cf-0iC4eKEiHLHi9-UgL9A/viewform?usp=sf_link


19

les estructures comunes, utilitzant la transferència lingüística, atenent a un tractament integrat

de les llengües, incidint en el modelatge i la correcció de les produccions orals i escrites amb

rigor.

Ens cal, sobretot, que el nostre alumnat estimi les llengües, les valori i respecti, i que s’ho passi

bé aprenent-les amb activitats engrescadores com el teatre o l’ús de noves tecnologies i les

xarxes, per exemple. Com a centre multicultural ens cal formació sobre com aconseguir

alumnes plurilingües. Tenim la coordinació LIC i la dotació d’un docent d’aula d’acollida que

lideraran el projecte lingüístic, però ens cal formació com a claustre per abordar els nous reptes

del català i de l’acolliment lingüístic de l'alumnat nouvingut. Ens queda un llarg camí.

Eixos estratègics generals

Els eixos estratègics d’aquest projecte pivotaran al voltant d’idees clau com:

● Revisió i consolidació de l’ADN Baltà (la motxilla que hem de revisar).

● La consolidació de la mirada inclusiva, entesa com el màxim exponent de la

diversitat, en tots els àmbits del centre.

● Com a filosofia de centre, les mesures universals per a l’atenció de la diversitat a l’aula,

seguint les pautes de la DUA.

● La vivència de la democràcia amb la participació activa d’alumnat i famílies.

● La major significativitat i transversalitat en el plantejament de les especialitats.

● El foment de l’escola com una comunitat que aprèn i la codocència.

● La mirada de l’escola com a projecte i el vincle amb l'ecosistema educatiu i també el

natural.

● El plurilingüisme en l’aprenentatge de les llengües i l’enriquiment de les mateixes,

atenent el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge.

● L’avaluació com a part intrínseca de l’aprenentatge i la participació de l’alumnat en el

seu procés avaluatiu, també amb la família.

● Visibilització de referents femenins en els diferents àmbits de coneixement.

● La sensibilització davant qualsevol tipus de violència al centre, ja sigui relacionada amb

la perspectiva de gènere, el bullying o qualsevol altre tipus.
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● Continuïtat en la convicció de ser una escola transformadora i flexible capaç

d’adaptar-se a nous canvis, reptes i coneixements que puguin surgir mentre es

desenvolupa aquest projecte de direcció.

Amb aquest pensament he desenvolupat el projecte, amb els conseqüents objectius i

estratègies i amb les activitats concretes perquè puguin ser una realitat.



21

OBJECTIU 1 MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS

Idees clau: Plurilingüisme i  ús social del català. Lectoescriptura.  Competències matemàtiques

ESTRATÈGIA INDICADOR DE PROGRÉS RESPONSABLE

1.1 Enfocament plurilingüista i significatiu de l'aprenentatge de
les tres llengües: català, castellà i anglès.

% d’alumnat que se situen en el nivell baix i mig baix en les
proves de CCBB de les tres llengües
(Inici mitja 2016-21: CAT: 53,4% CAST: 55,3% ANG: 56,8%;
valor objectiu: reduir 5 punts) Cap d’estudis

1.2 Creació d'una línia d'escola en l'aprenentatge de la
lectoescriptura.

% d'alumnat que supera les proves diagnòstiques de
català.
(Inici 2018 últimes oficials: CAT: 75,51, valor objectiu:
augmentar 5 punts) Cap d’estudis

1.3 Creació d’una línia d’escola en l’aprenentatge de l’àmbit
matemàtic.

% d’alumnat que no supera la prova de CCBB en el bloc de
numeració i càlcul
(Inici mitja 2016-21:35,4%, valor objectiu: disminuir 10 p.)
% d’alumnat que se situa a la franja baixa (B i MB) en el
resultat de les proves de CCBB de l’àmbit matemàtic
(Inici mitja 2016-21: 58,05%, valor objectiu: disminuir 8 p.) Direcció

EST. ACTIVITATS INDICADORS DE PROCÉS RESPONSABLE

TEMPORALITZACIÓ

22-23 23-24 24-25 25-26

1.1

Elaborar el PLC a partir de la diagnosi feta el curs 21-22.
I.A Document elaborat
I.I Grau de satisfacció de la comunitat Coord.LIC

Planificar tallers de suport a l’oralitat en català i anglès amb
recursos PMOE. I.A Nº d'aules on s‘introdueix Cap d’estudis

Incorporar l'anglès als projectes amb un enfocament
significatiu.

I.A % de projectes fets en els quals s'ha
introduït l'anglès Esp. anglès

Fomentar activitats de transferència lingüística per a
l’aprenentatge de les tres llengües.

I.A Nº d’aules on es treballa la
transferència lingüística

Coordinador/a
LIC
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Programar activitats creatives per activar l'ús social del
català al centre.

I.A Nº d'activitats realitzades
I.I Grau de satisfacció de l’alumnat
respecte les activitats realitzades

Coordinador/a
LIC

Promoure activitats d’aprenentatge transversals amb
l’objectiu de millorar l'expressió oral de les llengües, per
exemple teatre, canal de youtube. I.A Nº d’activitats realitzades Cap d’estudis

Participar en la formació “El multilingüisme dins i fora de
l’aula” (Teresa Tort) o alguna proposada pel Departament. I.A % de l’equip docent participant

Coordinadors de
cicle

1.2

Programar sessions de formació relacionades amb
l’aprenentatge inicial de la lectoescriptura i el coneixement de
les etapes evolutives (de P3 a 3r) I.I Grau de satisfacció de l’equip docent Cap d’estudis

Promoure espais de trobada, reflexió i col·laboració entre
l'equip de docents de P5 i 1r. I.A Nº de reunions (__>1 al trim) Cap d'estudis

Elaborar la seqüència de la lectoescriptura per etapes
evolutives, establint els objectius mínims que s’han d’assolir a
cada cicle.

I.I Document realitzat
I.Q Grau de satisfacció en l’elaboració Coord cicle Petits

Revisar i actualitzar les proves d'avaluació inicial de lectura
i escriptura de P5 a 3r.

I.A Nº de cursos amb proves
actualitzades Cap d'estudis

1.3

Elaborar proves matemàtiques d'avaluació inicial
competencials per a primària. I.A Nº de cursos amb proves elaborades Cap d’estudis

Crear una seqüència del bloc de Nombres i operacions
amb els objectius mínims a assolir a cada cicle i exemples
d’activitats(P3 a 6è)

I.I % del document elaborat
I.A Nº d’aules on s’aplica

Coord
matemàtiques

Programar trobades matemàtiques amb el claustre per
acompanyar el procés d’incorporació de pràctiques
competencials als projectes inspirades amb Innovamat i
CESIRE. I.A Nº de trobades

Coord
matemàtiques

Incorporar rutines matemàtiques per treballar la
competència relacionada amb els continguts de Nombres i
operacions. I.A Nº d’aules on s’aplica Coord cicle
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OBJECTIU 2
APROFUNDIR EN LA REFLEXIÓ PEDAGÒGICA I LA PRÀCTICA
DOCENT DEL CENTRE

Idees clau:  Consolidar la línia pedagògica del centre en la qual l'alumnat és el protagonista del seu aprenentatge: Escola que aprèn.  Integrar part
del currículum de les especialitats en les programacions d'aula i en el dia a dia. Codocència

ESTRATÈGIA INDICADOR DE PROGRÉS RESPONSABLE

2.1 Consolidació en la incorporació de part del currículum de les
àrees de música i educació física en les programacions d'aula per
afavorir la transversalitat i dotar-les de significativitat.

% d’hores d’especialitat incorporades a les programacions
generals de l’aula. (Inici 2020 pre pandèmia:  0%, valor
objectiu: 50%)

Secretària (esp. de
música)

2.2 Revisió de la pràctica docent relacionada amb programes
d'innovació i metodologies per tal de compartir significats. % de les tasques encomanades (Inici 2021:0%, valor

objectiu: 80%) Directora

2.3 Consolidació del canvi en l'avaluació al centre cap a una
avaluació formativa i formadora (seguint la línia de la formació de
la XCB).

Índex de pràctiques d’avaluació amb la nova mirada. (Inici
2021 12%, valor objectiu: 100%)
(Índex= informe d’aval nou/participació alumnat en l’aval
trim/participació famílies en l’aval trim/nº d’aules on s'usen
eines d’aval formadora) Cap d'estudis

2.4 Millora de les competències científiques.

% d’alumnes que superen els nivells baix i mitjà baix en els
ítems indicats de les CCBB.
(Inici Mitja 18-21: Suma dels nivells Baix i Mitjà-baix : 57,5%
valor objectiu: reduir en 5 punts) Cap d’estudis

EST. ACTIVITATS INDICADORS DE PROCÉS RESPONSABLE

TEMPORALITZACIÓ

22-23 23-24 24-25 25-26

2.1

Afavorir la participació dels especialistes en les reunions de
nivell adequant els horaris fomentant la codocència.

I.A Nº de reunions de coord. de nivell
amb participació en codocència dels
especialistes Cap d'estudis

Fer una revisió, per part de tot l’equip docent, del nou
currículum,  per afavorir l’aprenentatge transversal. I.I Nº de reunions en relació al currículum Cap d'estudis

Participar en la formació de la XCB relacionada amb la I.A % de mestres assistents Coord XCB
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codocència.

2.2

Crear espais d'intercanvi d'experiències, reflexió i debat
entre docents: cicles, claustres pedagògics i "Berenars
pedagògics", sobre el currículum, metodologies, projectes,...

I.A Nº de trobades i formacions internes
I.I Grau de satisfacció dels docents Directora

Crear una coordinació ILEC. I.I Càrrec designat Directora

Revisar els acords ILEC, actualitzar-los, divulgar-los i
supervisar-ne l’aplicació. I.A % d’aules on s’apliquen Coord. ILEC

Revisar el DIARI CURRICULAR com a registre de
programació de projectes, festes, rutines i altres activitats
significatives. I.I Doc elaborat Cap d’estudis

Potenciar l’aprenentatge d’estratègies diverses (escriptura,
lectura, càlcul,...)

I.I Millora en el resultat de les proves
d’avaluació interna Cap d'estudis

2.3

Adequar els informes d'avaluació a les famílies cap a un
enfocament qualitatiu i competencial. I.I Grau de satisfacció de les famílies Directora

Fer partícips alumnat i famílies en l’avaluació de l’alumnat. I.A % d’aules on s’aplica Cap d’estudis

Incorporar l'ús habitual d'eines d'avaluació competencials i
reflexives a l'aula, entre elles el feedforward.

I.A Nº d’aules on s’apliquen eines de
manera habitual Cap d'estudis

Crear espais observació entre iguals entre professionals per
a la millora de la pràctica docent. I.A % de professionals que han participat Coord XCB

2.4

Potenciar espais alternatius d’aprenentatge de l’àmbit
cientificotecnològic.

I.A Nº d’espais de l’àmbit
cientificotecnològic

Cap d’estudis

Integrar activitats de recollida i anàlisi de dades en activitats
d’aula, com ara la rutina del temps, a Mitjans.

I.Q Grau de satisfacció dels alumnes
respecte l’aprenentatge científic.

Coordinador/a de
cicle mitjans
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OBJECTIU 3 3. MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL DEL CENTRE

Idees clau:  Inclusió.  Equitat. Codocència. Participació. Comunicació. Digitalització. Convivència i coeducació. Democràcia.

ESTRATÈGIA INDICADOR DE PROGRÉS RESPONSABLE

3.1 Impuls de la inclusivitat i l’equitat en tots els àmbits de
l'escola, entenent-la com la diversitat total. Grau de satisfacció de les famílies respecte a la inclusió.

(Inici: 2022 7,8 Valor objectiu: 8 sobre 10) Formulari Directora

3.2 Foment d'una participació activa de les famílies i els
alumnes al centre per a l'enriquiment de l'entorn d'aprenentatge
i potenciació del sentiment de pertinença.

Grau de satisfacció de les famílies respecte la participació i la
comunicació.
(Inici: 2022 7,3 Valor objectiu: 8 sobre 10) Formulari Directora

EST. ACTIVITATS INDICADORS DE PROCÉS RESPONSABLE

TEMPORALITZACIÓ

22-23 23-24 24-25 25-26

3.1

Potenciar la Comissió d'inclusió i els grups de treball que
se’n deriven.

I.Q Grau de satisfacció dels membres de la
comissió amb la feina realitzada Director/a

Programar sessions formatives per mestres, monitoratge,
PAE i famílies sobre diferents NEE A. I.A Nº de sessions Coord ESI

Programar sessions formatives per a l’equip docent i
educatiu sobre aprenentatge inclusiu i mesures universals. I.A Nº de sessions Coord ESI

Revisar el Pla d'atenció a la diversitat per tal de garantir
una atenció educativa inclusiva i de qualitat per a tot
l'alumnat.

I.I Grau de satisfacció de l’equip intern amb
el doc. Coord. ESI

Dissenyar programacions d’aula inclusives amb el suport
de l’equip ESI.

I.A % d'aules amb  que tenen en compte
tota la diversitat al DRIVE Coord ESI

Dissenyar activitats d’escola inclusives: festes, sortides,
etc.

I.Q Grau de satisfacció de les famílies de la
comissió d’inclusió amb la inclusivitat de les
activitats Mestra SIEI

https://docs.google.com/document/d/1uXRKTkTEUHu21IrbUSrTFb6DNRLvwe_f9yrIG_GauJI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3TkvV8OdGGmdQHNXBpqURRmU1cf-0iC4eKEiHLHi9-UgL9A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/document/d/1uXRKTkTEUHu21IrbUSrTFb6DNRLvwe_f9yrIG_GauJI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3TkvV8OdGGmdQHNXBpqURRmU1cf-0iC4eKEiHLHi9-UgL9A/viewform?usp=sf_link
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Habilitar les aules ordinàries i altres espais escolars amb
equipaments adequats a les necessitats de l’alumnat NEE
A. I.A Nº d’aules adequades Coord ESI

Participar en la formació Estratègia Digital de centre (CRP) I.A Nº de sessions de formació Directora

Elaborar i aplicar un nou Pla TAC. I.I Document elaborat Coord TAC

Elaborar el Pla de convivència amb la mirada en la
coeducació i en la democratització del centre, amb
participació de famílies.

I.I Grau de satisfacció del claustre i consell
escolar

Equip directiu

Crear espais educatius compartits amb l’AMPA fora de
l’horari escolar, per tal de fomentar l’educació en el lleure i
crear experiències enriquidores que ajudin a l’equitat. I.A Nº d’actes realitzats Directora

Participar en el projecte ERASMUS+ amb l’objectiu de
millorar la inclusió (objectiu final a concretar). I.A Nº de sessions de formació i activitats

Coordinació
ERASMUS+

Seguir aprofundint en la formació de la persona de
referència en COEDUCACIÓ i part del claustre en
Perspectiva de gènere i coeducació a través de programes
de formació del Departament i/o SE Alt Penedès. I.A Nº de sessions de formació

Ref. en
COEDUCACIÓ

Programar activitats de reflexió al voltant de la
COEDUCACIÓ pels professionals del centre. I.A Nº de participants

Ref. en
COEDUCACIÓ

Aplicar al centre el projecte divulgatiu “Dibuixant el
gènere” (Gerard Coll Planas i Maria Vidal) o algun altre de
similar. I.I Nº d’aules on es treballa (P5 a 6è)

Ref. en
COEDUCACIÓ

Crear una comissió famílies/equip docent per tal de revisar
les NOFC per incloure aspectes relacionats amb la
digitalització del centre, el nou Pla de convivència i la
coeducació, perspectiva de gènere. I.I Document revisat Directora

Crear espais per a la participació de les famílies en l’àmbit
escolar dins i fora de l’horari lectiu.(Racons, lectura,
experteses,...) I.A Nº d’activitats amb famílies

Coordinadora de
comunitat
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3.2

Fomentar la participació de les famílies i  l'alumnat en la
preparació de les entrevistes amb les famílies i en
l’assistència a les mateixes.

I.I Grau de satisfacció de les famílies amb
les entrevistes Cap d'estudis

Crear una borsa d’Experts entre les famílies i professionals
del centre. I.A Nº de persones adscrites a la borsa Directora

Programar tallers amb les famílies per tal de mostrar de
manera activa, exemplificant i participativa com aprenen els
seus fills/es.

I.A Nº de tallers realitzats
I.I Grau de satisfacció de les famílies
participants Director/a

Fomentar la participació de les famílies i  l'alumnat en la
preparació de les reunions d’inici de curs.

I.I Grau de satisfacció de les famílies amb
les reunions Cap d’estudis

Elaborar el Pla d’acció tutorial amb la metodologia de les
assemblees de tutoria a totes les aules, de P5 a 6è. I.I Document elaborat Cap d’estudis

Establir l'assemblea de tutoria com una metodologia que
respon a la vivència de la democràcia a les aules.

I.A  Nº d'aules  en les que es duen a terme
assemblees de tutoria Coord de cicle

Crear un Consell d'alumnes de P5 a 6è. I.I Nº de sessions (una trimestral) Director/a

Crear espais de trobada trimestrals amb el Consell
d'alumnes.

I.I Grau de satisfacció de l’alumnat amb el
consell d’alumnes Equip directiu

Mantenir la web del centre com un recull històric de l’escola
i no tan sols com una finestra oberta al món.

I.I Grau de satisfacció de les famílies amb la
web Coord TAC
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4. COM ENS AVALUEM
D’acord amb el que estableix el DECRET 155/2010 de 2 de novembre, de la direcció dels

centres educatius públics i del personal directiu professional docent: La direcció està sotmesa

al control social mitjançant el consell escolar del centre i al control acadèmic i administratiu de

l’administració(...) mitjançant els pertinents processos d’avaluació(art 2, 2.3).

El retiment de comptes de la gestió directiva s'avaluarà anualment seguint un model

d’avaluació continuada i es durà a terme de les següents maneres:

Tipus d’acció Responsable

Inici de curs
Presentació de la PGA Equip Directiu

Aprovació de la PGA Consell Escolar

Final del 1r T. Seguiment de la PGA i anàlisi d’indicadors de procés Equip Directiu

Final del 2n T. Seguiment de la PGA i anàlisi d’indicadors de procés Equip Directiu

Final de curs Revisió final de la PGA Equip Directiu i
l'equip docent

Final de curs Elaboració de la Memòria Anual, amb recull de
propostes de millora per a la propera PGA

Equip directiu

Final de curs Presentació de la Memòria Anual al Consell Escolar Equip directiu

Final de curs Anàlisi d’indicadors de progrés Equip Directiu

La inspecció educativa també farà l’avaluació al finalitzar el mandat i farà un seguiment del

projecte, a banda d’una autoavaluació per part de la direcció.

Totes aquestes avaluacions ens han de servir en primer lloc per millorar el procés

d’ensenyament-aprenentatge i els resultat acadèmics dels nostre alumnat i en segon lloc com a

mitjà de rendiment de comptes i participació de la comunitat educativa, atenent a valors com la

democràcia i la transparència.

5.  COM ENS ORGANITZEM

Seguint la nostra filosofia de lideratge distribuït, considerem remarcables la incorporació de la

Comissió Inclusió i el Consell d’alumnes en l'organigrama, així com diferents coordinacions

destinades a la millora de resultats i de la pràctica docent en el centre.
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Les diferents comissions de millora que puguin anar sorgint no consten en aquest organigrama

degut al concepte de flexibilitat i durada relativa en funció del temps necessari per a

l’assoliment dels objectius assignats. En canvi les coordinacions es mantindran per a la revisió

i  aplicació dels acords presos.

PER CONCLOURE

Aquest és el meu projecte, el nostre projecte. Un projecte que s’inicia amb la voluntat de revisar

la motxilla per poder continuar caminant cap a la transformació constant. Un camí en el qual

ens anem nodrint de nous coneixements que ens fem nostres i que a poc a poc van conformant

el que anomenem l’ADN Baltà.

I tot això amb la finalitat de voler educar els nostres infants perquè siguin persones més lliures,

més capaces, més autònomes, més solidàries i més FELICES”.


