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1. JUSTIFICACIÓ 

 

Aquest projecte és una continuació del que aquests 4 darrers anys hem duit endavant amb na                

Bàrbara Cortès com a directora. El punt de partida és tot el que hem anat sembrant els darrers                  

cursos apostant per la innovació pedagògica intentant respondre, en primera instància, a la millora              

del procés d'ensenyança-aprenentatge dels infants i tot el que l'envolta. 

 

En aquest document exposam unes línies d'actuació amb les que volem donar forma a la nostra                

visió del que ha de ser el nostre centre. Amb elles marcam el camí per potenciar els valors que                   

fonamenten la nostra tasca docent remarcant el protagonisme de l’infant potenciant la seva             

autonomia, autoestima, creativitat. Al llarg de la primera part del nostre projecte les hem pogut anar                

perfilant i redirigint a partir de l'experiència i formació que hem anat rebent i posant en pràctica. 

 

Hem trobat noves maneres de presentar el currículum als nostres alumnes, més properes als seus               

interessos i que ens permeten caminar cada dia cap a un model d'escola inclusiva. Per això, durant                 

aquests quatre anys, ens continuarem formant en noves estratègies d'ensenyament, seguirem fent            

una revisió conjunta dels documents de centre i una avaluació sistemàtica del dia a dia de l'escola. 

 

Els nostres alumnes, els seus interessos, les seves emocions i les ganes d'aprendre han de ser el guió                  

de la nostra tasca com a comunitat educativa. I, per tot això, serà necessari posar èmfasi en gaudir                  

d'un bon clima en el centre, potenciant actituds de cooperació i respecte. 

 

L'equip directiu que impulsarem amb molta il·lusió aquest projecte durant els pròxims quatre cursos              

som: 

● Cap d'estudis: Elisabet Rosselló Adrover 

● Secretària: Xisca Riera Huguet  

○ Experiència: secretària al centre des del 2012. 

○ Formació: Curs ECOIB, Llicenciada en Pedagogia. 

● Directora: Francisca Aina Caldentey Frontera 

○ Experiència: secretària al CEIP Gabriel Comas i Ribas durant 4 cursos i cap             

d’estudis al centre des del 2015. 

○ Formació: Curs funció directiva, Curs ECOIB, Llicenciada en Psicopedagogia. 
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2. INTRODUCCIÓ 

2.1- ANÀLISI DE L'ESPAI FÍSIC I DE L'ENTORN SOCIAL DEL CENTRE. 

 

●  Característiques físiques del centre. 

El CEIP S’Algar de Portocolom és un centre públic de doble línia ubicat a la zona costanera del                  

terme municipal de Felanitx. Els seus inicis daten dels moments en què es construïen gran quantitat                

d’escoles en el temps de la República. Fa tretze anys es va fer la darrera gran reforma a causa del                    

gran increment d’alumnat i al llarg d’aquests 4 darrers anys s’han hagut de fer més modificacions                

per manca d’espais aula i comuns ja que l’augment de població segueix incidint en la nostra escola.  

 

Comptam amb dos grans blocs, un d’Educació Infantil i l’altre d’Educació Primària. Al d’Infantil hi               

trobam set aules, una d’elles és l’antiga sala de Psicomotricitat. El de primària compta amb 14 aules                 

repartides en tres blocs, una aula de música, una biblioteca, una sala de professors, secretaria, una                

aula de desdoblament i un espai matemàtic. També hi ha un espai polivalent en el qual hi trobam                  

una ludoteca, el menjador i l’aula de psicomotricitat. 

 

L’escola té molt espai exterior que permet distribuir l’alumnat durant les hores d’esbarjo. Els              

alumnes d’Infantil tenen el pati i l’espai de natura i els de Primària comparteixen la pista                

poliesportiva, la zona dels pins, zona tranquil·la i zona de jocs. Per a les sessions d’educació física                 

es fa ús del Poliesportiu Municipal Toni Peña situat just al costat de l’escola així com la pista                  

multiesportiva i la sala de psicomotricitat. 

 

● Serveis del centre. 

L’horari lectiu del centre és de 9:00 a 14:00 h. L’horari d’activitats extraescolars és de 16:00 a                 

18:00 (APIMA). S’ofereix també servei d’escoleta matinera a partir de les 7:00 h, gestionada per               

l’APIMA, i servei de menjador gestionat per l’empresa La Productora . 

 

● Característiques de l’entorn social. 

El CEIP S’Algar és un centre que dóna cobertura a tot l’alumnat de la localitat ja que és l’únic. Per 

tant, acull tot l’alumnat que hi sol·licita plaça. 

Portocolom ha vist com, en els darrers anys, la qualitat i les condicions de vida dels seus habitants                  

milloraven notablement, gràcies, entre d'altres, als serveis que ofereix el mateix nucli. Treballant             
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juntament amb les famílies volem seguir oferint pautes educatives per potenciar l'autonomia i             

l'aprenentatge dels nostres alumnes. 

 

La situació socioeconòmica de les famílies dels nostres alumnes és força heterogènia donades les              

pròpies característiques del municipi on es troba l'escola. Pel que fa a dades sobre nacionalitats               

n'hem pogut recollir la següent comparativa: 

 

 CAIB PORTOCOLOM CEIP S'ALGAR 

HABITANTS  1.129.000 4800  423  

NACIONALITATS 83% espanyols 

17% estrangers 

72% espanyols 

28% estrangers 

70% espanyol  

30% estranger  

Font: 

CAIB: Institut d'Estadística de les Illes Balears.                    Portocolom: AJUNTAMENT FELANITX.                       CEIP S'Algar: CEIP S'Algar 

En relació a la mitjana de la comunitat autònoma de població estrangera observam que el nostre                

centre es troba per damunt de la mitjana, es pot considerar que dedicam una part important del                 

nostre temps a facilitar la immersió lingüística i cultural d'aquest alumnat. 

 

● Presència, participació i col·laboració d'altres serveis presents al nostre context. 

El municipi de Portocolom disposa de serveis socioculturals, esportius i sanitaris necessaris per             

atendre la seva població en unes condicions favorables. L'escola manté contacte amb els diferents              

serveis de la zona. 

Aquestes col·laboracions es concreten de la següent manera: 

Servei Protocol de col·laboració  

IES Felanitx  Traspàs d'informació, formació intercentres, activitats conjuntes i 

visites guiades.  

Escoles del municipi Coordinacions i activitats conjuntes. 

Biblioteca Municipal Visites i activitats per a tots els nivells  programades a la 

biblioteca. 

Serveis esportius Ús pedagògic diari del pavelló Toni Peña.  
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Escoleta “Es Faralló” Traspàs d'informació  i activitats conjuntes. 

Serveis Socials Coordinació quinzenal a través del treballador de carrer.  

Ajuntament 

 

Comunicació fluïda amb l'Ajuntament per temes de manteniment i 

necessitats del centre, participació al Consell escolar municipal i 

Consell d’infants.  

Club Nàutic Activitats de vela amb els alumnes de 1r i 2n cicle.  

Centre de Salut 

 

Xerrades sobre alimentació, salut (Pla alerta escolar), formació 

primers auxilis, coordinació i altres necessitats que puguin sorgir.  

Closos de Ca'n Gaià Visita guiada al jaciment arqueològic.  

Autoritat Portuària Visita anual al far del alumnes de sisè nivell. 

AAVV Portocolom Aportacions puntuals a l’escola. 

Associació Gent Gran Activitats de col·laboració. 

 

2.2- ANÀLISI I VALORACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU I DE L'ORGANITZACIÓ I           

FUNCIONAMENT DEL CENTRE. 

 

El CEIP S'Algar es defineix com a centre aconfessional, obert a l'entorn i promotor de valors com                 

l'estimació a la riquesa que ens proporciona la diversitat, la cura del medi ambient, la tolerància i la                  

defensa de la llengua catalana. Ens emmarcam, en aquest sentit, en un model d'escola democràtica               

que contempla la participació de tota la comunitat educativa en el procés de presa de decisions que                 

afecten el nostre centre. 

 

És un objectiu clar del centre treballar pels drets de tots els alumnes oferint-los una educació de                 

qualitat que els permeti integrar-se amb èxit dins la societat que ens emmarca. 

 

● Anàlisi i valoració del PEC. 

S’ha anat revisant i actualitzant al llarg dels darrers quatre anys i al final d’aquest curs s’ha de                  

aprovar. 

4 



 

● Organització i funcionament del centre. 

○ Característiques del professorat. 

El centre compta amb una plantilla de trenta-sis mestres. Nou especialistes d'Educació Infantil, 14              

especialistes d'Educació Primària, tres mestres d'anglès, una mestra de música, dos mestres            

d'educació física, una mestra de religió, una mestra d'atenció a la diversitat, una mestra d'audició i                

llenguatge a jornada completa i una a mitja jornada i dues mestres de pedagogia terapèutica. A més                 

comptam amb una orientadora 3 dies per setmana. La PTSC acudeix al nostre centre cada quinze                

dies.  

 

Cal remarcar també que el centre compta amb un conserge, una auxiliar administrativa, una              

monitora de menjador i escoleta matinera i el personal de neteja. Tenim dues auxiliars tècnics               

educatius. Dues vegades a la setmana comptam també amb una fisioterapeuta que atén a dos               

alumnes que ho necessiten. 

 

Intervenen, segons les necessitats dels alumnes, serveis externs com ASPAS, Nousis i Convivèxit             

entre d'altres. També comptam amb una dinamitzadora lingüística. 

 

Destacar també la coordinació quinzenal amb l'educador de carrer de l'Ajuntament així com també              

amb el nou centre de menors establert a Portocolom.  

 

Cal dir que el claustre de l'escola presentava fins ara una gran estabilitat la qual cosa es veurà                  

afectada el curs 2019/20 com a conseqüència d’un nombre considerable de jubilacions, canvis de              

centre, creació de noves places, oposicions... Per aquest motiu és important que els canvis              

metodològics i de funcionament quedin ben reflectits al PEC. Aquest fet donarà estabilitat a la línia                

de centre.  

 

Ens proposam aconseguir un funcionament dels claustres més participatiu que, juntament amb la             

Comissió de Coordinació Pedagògica, vertebrin totes les accions coordinades per l'Equip Directiu i             

incloses en el PEC i la PGA. 
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○ L’equip de suport 

L'Atenció a la Diversitat és un dels punts forts de la nostra escola basada en el principi                 

d’inclusivitat.  

 

L'Equip de suport està format per una mestra d'atenció a la diversitat, una mestra i mitja d'audició i                  

llenguatge, dues mestres de pedagogia terapèutica, la Cap d'Estudis, l’orientadora i la PTSC. Un              

equip de suport que ha augmentat al llarg d’aquests darrers anys i permet una millora atenció a                 

l’alumnat. Així i tot, tenim necessitat d’augmentar el nostre equip per poder dur a terme el nostre                 

projecte basat en una escola inclusiva. 

 

● Participació i col·laboració de les famílies. 

Les famílies tenen gran part de la clau per a garantir l'èxit acadèmic dels seus fills. Per aquest motiu                   

la seva presència en diferents activitats de la nostra escola és fonamental. Per tant, la nostra                

proposta curricular necessita la seva presència tant en activitats durant la jornada escolar com fora               

d'aquesta (jornades culturals, festivitats, tallers, racons, escola guapa i altres col·laboracions). 

 

Un dels objectius principals del projecte serà continuar amb aquesta dinàmica de col·laboració i              

augmentar la participació de les famílies en el dia dia. 

 

● Projectes en funcionament. 

Un dels eixos vertebradors de l'escola són els Projectes que el claustre duu a terme. Són propostes                 

transversals que pretenen dotar de significativitat i funcionalitat les propostes d'aprenentatge. Són            

els següents: 

Activitats esportives, Activitats de dinamització lectora, APP, Pàgina web i blogs d'aula, activitats             

formatives i informatives amb el Policia Tutor, coordinació amb l’Escoleta Es Faralló i IES              

Felanitx, Xarxipèlag 2.0, Filosofia 3/18, Jocs populars, aules germanes, escola guapa, assemblea de             

delegats, comissió de convivència i cursa solidària. 

Com a proposta de millora ens proposam introduir nous projectes que augmentin la participació de               

la comunitat educativa i anar-los valorant. 
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2.3- ANÀLISI I VALORACIÓ DE LES DADES I RESULTATS DELS DARRERS ANYS. 

 

La població a la nostra escola ha augmentat un 5,5% en els darrers quatre anys. De 401 alumnes en                   

el curs 2015-16 hem passat a 423 alumnes en l'actual curs escolar. 

 

El nombre d'alumnat amb NESE en els darrers 4 cursos està per davall de les mitjanes de Mallorca i                   

de les Illes Balears. 

 

Una dada que pot ser rellevant és el nombre d'alumnat que aprova totes les àrees a final de curs                   

podem observar els resultats pels 6 nivells d'educació primària en els cursos 2014-15, 2015-16,              

2016-17 i 2017-18, observam que estam 1,5 punts per damunt, 2,6 punts per damunt, 0,5 punts per                 

damunt i 3,9 punts per damunt respectivament referent a la mitjana de Mallorca. 

 

Quant al primer cicle, veim que a 1r s'ha millorat en els dos darrers anys mentre que, per contra, a                    

3rr 'ha baixat. 2n queda com el curs on més es dóna aquest problema. 

 

El nombre d'alumnes repetidors ha passat d'estar dos punts per damunt de les mitjanes de Mallorca i                 

les Illes en el curs 2014-15 a igualar-les en els dos cursos següents i  baixar-les en el curs 17-18. 
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3. PROJECTE ESTRATÈGIC 

3.1- ÀMBITS D’INTERVENCIÓ O FACTORS CRÍTICS D’ÈXIT 

Per reflectir els punts forts i febles d’aquesta anàlisi feim servir la següent matriu DAFO. 

Origen 

intern 

 

Fortaleses Debilitats 

Hi ha un important grup de mestres treballant per         
la renovació pedagògica. 
Gran assistència a les activitats de formació en el         
centre (ambients, aprenentatge coop.). 
Claustre estable amb poc interinatge. 
Bona comunicació entre el claustre i l'equip       
directiu. 
Tenim un conserge amb antiguitat al centre que        
està molt implicat. 
S'han eliminat alguns llibres de text en vàries àrees         
d'aprenentatge. 
S'ha canviat el disseny i la disposició de les aules. 
El claustre veu positivament la posada en marxa        
d'un voluntariat de membres de la comunitat       
educativa en horari lectiu i a dins les aules. 
Bona relació amb les famílies i amb l'AMIPA. 
Majoritàriament alumnat que no presenta     
necessitats relacionades amb dificultats de     
conducta. 
Tots els acords referents a la línia pedagògica        
estan reflectits als documents de centre. 
La comissió de coordinació pedagògica. 
 

Alguns aspectes de la línia pedagògica no són        
compartits per tot el claustre. 
Alguns documents institucionals del centre s’han de       
revisar. 
L'orientadora del centre va canviant cada any. 
Reunions de cicle poc eficients i poca valoració        
d'aquestes com a instrument de participació      
democràtica.  
Poca avaluació del procés educatiu i del       
funcionament més enllà de les juntes d'avaluació i        
de la memòria de final de curs. 
Equip de suport insuficient pel nombre d'alumnat       
del nostre centre. 
Problemes amb els equips informàtics i la xarxa. 
La distribució tan dispersa dels diferents edificis de        
l’escola dificulta la comunicació i organització de       
tot el col·lectiu que la composam.  

Origen 

extern 

Oportunitats Amenaces 

L'escola està ben reconeguda al nostre municipi. 
Espai exterior gran i divers i integrat en un entorn          
natural i rural que ens permet realitzar amb        
facilitat activitats de contacte amb la natura (pinar,        
garriga, platja, camins foravila, roques…) 
Bones instal·lacions i serveis. 
Manca generalitzada d'absentisme. 
Hi ha gran implicació per part de les famílies. 
Tot i no ser el nucli principal del municipi,         
disposam de bones infraestructures a la localitat       
que, a més, estam a prop de l'escola (poliesportiu,         
centre cívic, biblioteca, port i club nàutic). 
Interès, col·laboració i implicació de diferents      
associacions del poble. 
Bona coordinació amb l’escoleta municipal,l'IES     
de referència i resta d’escoles del municipi. 
Bona predisposició per part de l’ajuntament. 

L’ús de la llengua castellana sobrepassa l’ús de la         
llengua catalana.  
Absències llargues de l’alumnat a causa del seu        
origen estranger. 
Incorporacions d’alumnes durant tot el curs. 
Famílies amb feina de temporada i economies       
humils. 
Manca de recursos de lleure per infants i joves que          
no estiguin vinculats a una activitat privada . 
Excessiva burocratització de l'activitat educativa. 
Canvis constants de lleis educatives. 
Augment considerable d’alumnat dels darrers anys      
afectant a l’ús dels diferents espais comuns del        
centre. 
El fet d’estar allunyats d’altres nuclis urbans més        
grans condiciona poder participar en activitats de       
l’oferta educativa i cultural de la nostra comunitat        
ja que els trajectes són molt llargs i costosos. 
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De l'anàlisi de la matriu DAFO observam una sèrie d'àmbits d'actuació en els que cal fer feina a la 

nostra escola. Aquest projecte proposa aquests: 

 

3.2.- OBJECTIUS, LÍNIES D’ACTUACIÓ, INDICADORS I RECURSOS.  

 

A. ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ INTERNA I FUNCIONAMENT 

 

Objectiu A1 Mantenir actualitzats els documents de centre.  

Línies d'actuació: Indicadors d'avaluació: 

- Actualització dels documents de centre a la normativa         

vigent.  

- Fer que els documents de centre siguin pràctics per          

poder-los tenir presents en el dia a dia. 

- Actualització anual dels document. 

 

- Compliment dels acords establerts     

al document. 

Recursos humans, materials i/o econòmics:  Temporalització: 

Claustre. 

Documents. 

Anual.  
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Objectiu  A2

 

Continuar amb la dotació de recursos  i adequació de nous espais establint 

així una estètica que ens doni identitat. 

Línies d'actuació: Indicadors d'avaluació: 

- Adequació de les aules i espais comuns amb el          

mobiliari i recursos necessaris per a dur a terme les          

activitats d'E-A de manera òptima. 

- Renovar els dispositius TIC. 

- Elaborar criteris estètics del centre. 

-Convertir l’espai de la biblioteca en un espai vivencial i          

on els alumnes de segon cicle puguin desenvolupar les         

seves habilitats lingüístiques d’una manera més      

motivadora. 

- Vetllar per la reparació dels desperfectes i mancances         

d’infrastructura dels edificis, aules i instal·lacions del       

centre fent les peticions i reclamacions pertinents a        

Conselleria i Ajuntament. 

- Nombre d'aules i espais comuns      

que s'acondicionen cada curs    

escolar.  

- Grau de satisfacció dels usuaris      

dels espais condicionats.  

- Nombre de dispositius TIC     

renovats. 

- Document de criteris estètics. 

 

- Document de revisió estat     

desperfectes centre. 

- Sol·licituds realitzades. 

Recursos humans, materials i/o econòmics: Temporalització: 

- Dotacions a càrrec de la Conselleria o de l'Ajuntament 

de Felanitx.  

- Conserge i brigada. 

- Aportacions de les famílies i APIMA.  

- Aportacions d'altres organismes.  

- Claustre.  

Al llarg dels quatre anys. 
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Objectiu A3 Consolidar i establir noves estratègies que ajudin a definir una línia           

metodològica de centre.  

Línies d'actuació: Indicadors d'avaluació: 

- Elaboració de guions per a les reunions periòdiques.        

 

 

- Organització del claustre perquè els especialistes no      

siguin tutors de primer i segon de primària. 

- Fomentar la implicació dels mestres mitjançant       

l’oferiment de moments de reflexió pedagògics per       

aconseguir una escola més participativa. 

- Formació de centre. 

- Continuar amb els ambients d’aprenentatge a educació        

infantil. 

- Detectar en quins aspectes cal fer incidència,        

treballar-los i prendre acords. 

- Valoració dels guions per a les       

reunions. 

- Actes dels claustres. 

- Absència de tutors especialistes a      

primer i segon nivell.  

- Moments de reflexió pedagògics. 

 

 

- Participació a la formació. 

- Ambients d’aprenentatge dins    

l’horari d’EI. 

- Nombre d’aspectes pendents    

d’acordar.  

Recursos humans, materials i/o econòmics: Temporalització: 

Propis del centre.  

Claustre 

Suport del CEP 

Al llarg dels quatre anys. 

 

 

 

 

 

 

 

B. ÀMBIT ACADÈMIC I CURRICULAR. 
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Objectiu  B1 Seguir amb el model d'Escola Inclusiva  

Línies d'actuació: Indicadors d'avaluació: 

- Elaboració conjunta (equip de suport+equip directiu)       

del Pla Anual d'Atenció a la Diversitat.  

- Elaboració conjunta (equip de suport+equip directiu)       

dels horaris de suport.  

- Convertir les mestres més un d'EI amb membres actius          

de l'equip de suport.  

- Continuar amb els suports dins l’aula per atendre les          

necessitats de tot l’alumnat. 

- Millorar permanentment els suports ordinaris a l'aula        

mitjançant desdoblaments (educació física, workshops),     

3 x 2 i voluntariat amb grups interactius. 

- Pla anual d’Atenció a la diversitat. 

-Hores d’atenció de l’equip de     

suport  a cada grup. 

- Valoració si l'equip de suport atén       

a tot l'alumnat del centre directa o       

indirectament. 

 

Recursos humans, materials i/o econòmics: Temporalització:  

Claustre. 

Equip de suport. 

Voluntaris de la comunitat educativa.  

Anual. 
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Objectiu  B2 Donar continuïtat als projectes ja posats en marxa, impulsar-ne de nous i            

revisar-ne d'altres. 

Línies d'actuació: Indicadors d'avaluació: 

- Continuar amb els projectes en funcionament (activitats        

esportives, activitats de dinamització lectora, APP,      

pàgina web i blogs d'aula, activitats formatives i        

informatives amb el Policia Tutor, coordinació amb       

l’Escoleta Es Faralló i IES Felanitx, Filosofia 3/18, jocs         

populars, aules germanes, escola guapa, cursa solidària,       

assemblea de delegats, música activa, comissió de       

convivència, activitats ecoambientals). 

- Revisar el projecte de biblioteca per seguir fomentant         

l’hàbit i gust per la lectura a tots els nivells. 

- Mantenir les hores d'anglès a Ed. Infantil (aula de          

referència més ambients). 

- Mantenir les hores d'anglès a Ed. Primària herència del          

programa de Seccions Europees a través de les sessions         

dels workshops. 

- Disseny amb objectius, línies     

d'actuació i indicadors d'èxit de cada      

projecte.  

- Valoració dels projectes.

 

 

 

 

- Conclusions i registre d’accions     

realitzades a cada nivell. 

- Hores d'anglès a EI i  a EP. 

 

Recursos humans, materials i/o econòmics: Temporalització: 

Els propis del centre i de la comunitat educativa. Al llarg dels quatre anys. 
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Objectiu  B3 Consolidar i introduir estratègies d'Ensenyament-Aprenentatge per a la        

consecució d'objectius curriculars. 

Línies d'actuació: Indicadors d'avaluació: 

- Consolidar i introduir línies metodològiques en les        

quals el llibre de text no sigui l'eina principal. 

- Mantenir la metodologia manipulativa en l’aprenentatge       

de les matemàtiques: experimentar amb materials i       

després passar a la part escrita. 

- Consolidar l’aprenentatge cooperatiu com estratègia      

d’ensenyament-aprenentatge.  

 

- Establir claustres/cicles pedagògics. 

- Fer de l’avaluació una eina per prendre decisions,         

replantejar la nostra pràctica i valorar el procés d’E-A a          

partir d’eines diverses (rúbriques, autoavaluació, reflexió      

sobre la pràctica, anàlisis dels resultats)  

- Difusió de bones pràctiques tant pròpies com d'altres         

centres. 

- Establir periòdicament recordatoris d’aspectes     

metodològics als cicles i claustres (inici de claustre i         

cicle)  

- Vincular sempre les sortides escolars a la programació         

d’aula. 

- Sistematitzar una sortida de més d’un dia per a cada           

cicle de primària com a experiència vivencial de grup i          

de relació en un entorn diferent 

- Seguir organitzant la base de recursos per als docents en           

carpetes compartides al drive. 

- Nous projectes posats en marxa arrel     

de la introducció de noves estratègies      

d'E-A. 

- Programacions d’aula. 

- Utilització de l’espai matemàtic. 

- Presència de materials manipulatius     

per l'aprenentatge de les matemàtiques     

dins les aules.  

- Actes de cicle/claustre 

- Varietat de les eines d’avaluació. 

- Registre d’avaluació i presa de      

decisions a partir de les sessions      

d’anàlisi de la tasca docent i de       

resultats. 

- Nº sessions intercanvi experiències. 

- Actes sessions avaluació. 

- Registre eines avaluació. 

 

- Programació d’aula. 

- Relació de sortides. 

- Valoració de les activitats per part de        

l’alumnat, famílies i mestres. 

 

- Quantitat de recursos centralitzats. 

Recursos humans, materials i/o econòmics: Temporalització:  

Els propis del centre i altres que es puguin sol·licitar. Al llarg dels quatre anys.  
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C. ÀMBIT DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA. 

Objectiu C1 Establir estratègies organitzatives que afavoreixin la participació de tota la          

comunitat educativa així com fomentar un bon clima de relació amb les            

famílies. 

Línies d'actuació: Indicadors d'avaluació: 

- Dinamitzar les comissions de treball per garantir la         

participació de tots els membres del claustre. 

 

-Potenciar la participació i l’interès de tots els membres         

del claustre per dur endavant iniciatives que millorin la         

nostra tasca docent.  

-Potenciar la comunicació del centre amb les famílies:        

blocs aula, APP, grups de difusió Whatsapp (circulars),        

sms gestib i cartells. 

- Potenciar la participació de les famílies en el         

funcionament del centre a través d'activitats on puguin        

aportar o compartir experiències als alumnes (escola       

guapa, tallers, jornades culturals, sortides, grups      

interactius i altres que puguin sorgir). 

- Continuar amb l'organització d'activitats en horari no        

lectiu (cantada de nadales, Sant Antoni, Rueta i festa de          

final de curs entre altres propostes que puguin sorgir). 

 

- Establir coordinacions periòdiques amb l'AMIPA com a        

eina de col·laboració. 

- Grau de satisfacció dels mestres del       

funcionament de les comissions de 

treball. 

- % de participació dels membres del       

claustre en les diferents activitats del      

curs.  

- Grau de resposta i satisfacció de les        

famílies i del claustre.  

 

- Grau de satisfacció i de participació       

de les famílies en les diferents      

activitats. 

 

 

- Grau d’assitència de les famílies en       

les activitats de fora de l’horari no       

lectiu.  

 

- Grau de satisfacció dels membres de       

l'APIMA per les reunions de 

col·laboració. 

Recursos humans, materials i/o econòmics: Temporalització: 

Els propis del centre i de la comunitat educativa. Al llarg dels quatre anys.  
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Objectiu  C2 Augmentar l'ús social de la llengua catalana en l'entorn de l'escola mitjançant            

diverses iniciatives que permetin millorar l’ús i l’actitud vers la nostra llengua. 

Línies d'actuació: Indicadors d'avaluació: 

- Fer difusió a les famílies de les classes de català per            

adults que ofereix l'ajuntament i Conselleria. 

- Potenciar l’ús de la llengua catalana en els participants          

del voluntariat escolar. 

- Fer partícep a l’APIMA del nostre projecte lingüístic. 

 

 

- Posar una Parella lingüística als alumnes nouvinguts. 

 

- Seguir celebrant les Festes lligades a la nostra cultura. 

 

- Potenciar la comissió lingüística i donar un caire més          

participatiu a la vida del centre a la dinamitzadora         

lingüística 

- % d'adults no catalanoparlants que hi       

participen. 

- Nombre de participants que usen o       

s’interessen per la nostra llengua. 

- Nombre d’activitats i comunicacions     

promogudes per l’APIMA a les que es       

respecti el nostre projecte lingüístic. 

- Millora de les competències     

lingüístiques de l’alumne nouvingut. 

- Grau de satisfacció i participació de       

la comunitat educativa.  

- Augment de l’ús de la llengua       

catalana en el nostre centre.  

Recursos humans, materials i/o econòmics: Temporalització:  

Instal·lacions del centre. 

Ajuntament. 

Voluntariat. 

Claustre. 

APIMA. 

Al llarg dels quatre anys.  
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Objectiu  C3 Vetllar per un bon funcionament del Servei de Menjador i Escoleta Matinera 

Línies d'actuació: Indicadors d'avaluació: 

- Actualitzar el pla de menjador i millorar l’atenció als          

infants i l’acció educativa d’aquest servei. 

- Mantenir una coordinació fluïda i constant amb        

l'empresa concessionària del servei de menjador. 

 

-Coordinació amb la resta de menjadors del       

municipi/ajuntament per millorar el servei de l’empresa i        

la qualitat del menjar. 

 

- Mantenir una coordinació fluïda i constant amb        

l'APIMA, responsable del servei d'escoleta matinera.  

 

-Utilització de l’espai de Ludoteca, propi de l’escoleta        

matinera, per part del menjador i el centre durant el          

període lectiu. 

- Grau de satisfacció de l'alumnat usuari       

de servei de menjador i de les seves        

famílies. 

 

 

- Grau de satisfacció de l'alumnat usuari       

de servei d'escoleta matinera i de les       

seves famílies.  

 

- Número de coordinacions duites a      

terme. 

 

- Hores d’utilització espai ludoteca. 

Recursos humans, materials i/o econòmics: Temporalització:  

APIMA 

Menjador 

Ludoteca 

Claustre 

Al llarg dels quatre anys.  
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3.3- ESTRATÈGIES PER ACONSEGUIR LA PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT         

EDUCATIVA I LA SEVA IMPLICACIÓ EN EL PROJECTE DE DIRECCIÓ. 

 

Per una escola que pretén introduir estratègies organitzatives encaminades a fer de l'escola un centre               

innovador i de qualitat és imprescindible comptar amb la participació de tots els membres de la                

comunitat educativa. 

 

Per altra banda, l'escola ha de nodrir-se de l'experiència de tots els membres, per això és important                 

establir vies que canalitzin les aportacions de tots. 

 

La revisió periòdica i recordatori dels aspectes més importants del PEC garantirà la transmissió de               

la línia de treball del CEIP S'Algar. 

 

Per altre costat, fer un projecte encaminat a la continuïtat i revisió del canvi metodològic ja iniciat                 

requereix un marc on posar en pràctica les estratègies d’aprenentatges que garanteixin una             

participació de les famílies dels alumnes. Per això és necessari: 

● Garantir la presència de les famílies en el dia a dia de l'escola. 

● Fer propostes educatives contextualitzades a les característiques i necessitats de l'entorn del            

centre per tal que es puguin generalitzar i aplicar fora de l'escola. 

● Fer partícip a la comunitat educativa dels processos de presa de decisions de l'escola. 

● Mantenir informada la comunitat educativa puntualment dels esdeveniments rellevants a          

través de tots els mitjans dels que es disposi: agenda escolar, circulars, cartells informatius,              

reunions periòdiques, missatgeria, web, APP i blogs del centre entre d'altres. 

● Aprofitar les celebracions i activitats en presència dels pares per enfortir les relacions amb              

les famílies amb valors de cooperació, confiança i respecte mutu. 

 

 

 

 

 

 

  

18 



3.4- AVALUACIÓ DEL PROJECTE. 

 

El fet que cada un dels objectius tengui determinats uns indicadors d'avaluació clars i concisos               

garantirà una avaluació àgil i eficaç. 

 

Hem recollit, mitjançant un qüestionari anònim, les aportacions dels membres del claustre. A meitat              

del projecte i al final es tornarà a enviar per avaluar les actuacions duites a terme i redirigir el nostre                    

camí segons les necessitats i inquietuds que vagin sorgint. 

 

De manera sistemàtica proposam una avaluació anual d'aquest Projecte de Direcció. Es proposarà al              

Claustre que valori el procés d'assoliment dels objectius presents a la PGA. A la memòria anual                

s'inclouran les modificacions que es considerin oportunes de cara al proper curs. 

 

Però, tot i que ens serveix de guia, el consideram flexible i modificable, i és important anar pulint                  

els diferents punts i adequar-lo a la nostra realitat. 

 

L'avaluació final del projecte es farà al curs 2022-23 
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