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1. INTRODUCCIÓ 

  Si la gestió de l’escola és complexa cal, en la mesura del que sigui possible, ajudar-se de tècniques  

i instruments que la facilitin i la facin més assequible. Els procediments de gestió basats en la 

improvisació, la presa de decisions inconsistents o la rutina solen generar ineficàcia, insatisfacció 

en el treball i desestructuració a l’escola. 

  El P.E.C. és, sobretot, un contracte que compromet i lliga tots els membres de la comunitat 

escolar amb una finalitat comuna. És el resultat d’un consens que es plasma després d’una anàlisi 

de dades, de necessitats i d’expectatives. Elaborar el Projecte, més que un treball enfocat cap a la 

consecució d’un instrument de caire administratiu i burocratitzat, és una oportunitat, sobretot per 

als professors, de parlar, revisar i posar en comú els plantejaments instructius, formatius i 

organitzatius d’una escola. 

 

2. MARC LEGAL. 

• Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació. 

• Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la LO 8/2013, de 9 de 

desembre, per a la millora de la qualitat educativa 

• Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic de les escoles 

públiques d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació primària, i dels col·legis públics 

d’educació infantil i primària 

• Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels instituts 

d’educació secundària 

• Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments 

de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears 

(vigent en el que és referit a l’educació infantil) 

• Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil a les 

Illes Balears 

• Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a 

les Illes Balears. (BOIB 19/07/2014, núm.97) 

• Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària 

obligatòria a les Illes Balears. (BOIB 16/05/2015, núm.73) 

• Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les illes 

balears 
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3. CARACTERÍSTIQUES DE L'ESPAI FÍSIC I DE L'ENTORN SOCIAL DEL CENTRE. 

3.1. Característiques de l’espai físic. 

  El CEIP Joan Mas, situat a la sortida del poble de Pollença (a la carretera que uneix aquest amb el 

Port de Pollença) és un centre de doble línia, amb un total de 19 unitats (7 d’Ed. Infantil i 12 d’ Ed. 

Primària).  

Taula 1 

  A la taula 1 podem veure l’actual matrícula de l’alumnat del centre en comparació amb els 

darrers cursos acadèmics. 

  És una matrícula constant al llarg dels diferents cursos acadèmics. La mobilitat de l’alumnat 

durant el transcurs del curs no és significativa, fet que afavoreix l’estabilitat dins les aules. 

Disposa, a més, d’una aula per grup, dues aules d’anglès, una de música, un gimnàs, tres aules de 

suport, biblioteca, aula d’informàtica, despatxos per a l’equip directiu i altres espais habilitats per 

dur a terme diferents activitats, com poden ser el menjador o els buits de les escales. També cal 

dir que els espais exteriors on es duen a terme els esbarjos són d’unes dimensions privilegiades ( 

un camp de futbol, un de bàsquet, un de minibàsquet, un aparcament de bicicletes, un parc,...). 

   

  Aquest centre es va construir al 1976. Aquesta antiguitat suposa per una part aspectes positius 

com poden ser la grandària de les aules i dels espais, en general; però també suposa que la 

infraestructura reflecteixi el pas dels anys, sobretot en l’enrajolat. Seria important aconseguir un 

enrajolat nou per a tot el centre. 

  Algunes zones exteriors també es troben en mal estat i l’Ajuntament el curs 2015-16 va començar 

amb la millora del camp de futbol amb la promesa d’anar fent millores curs rere curs. 

  En els darrers anys s’ha aconseguit una teulada nova i eliminar barreres arquitectòniques, 

sobretot les d’accés al centre. En canvi, dins el centre només algunes aules són accessibles a través 

de l’ascensor. 

 

  4t EI 5è EI 6è EI 1r EP 2n EP 3r EP 4t EP 5è EP 6è EP 
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3.2.  Característiques de l’entorn social. 

  La situació socioeconòmica i cultural de les famílies, majoritàriament, és d’un nivell mitjà. 

Repartit entre l’hostaleria, serveis relacionats amb aquesta i professions liberals.  

  D’acord amb les dades recollides al novembre 

del 2016, la nacionalitat majoritària de les 

famílies dels nostres alumnes és l’espanyola, un 

89 %, mentre que la resta és molt diversificada 

(gràfic 1). Aquestes famílies de nacionalitat 

espanyola moltes són de Pollença o del Pt. de 

Pollença. 

   El nivell d’implicació de les famílies en el 

centre és alt. Generalment tenim una resposta 

positiva a les diferents convocatòries d’activitats quotidianes, tot i que ens agradaria que la 

participació fos més nombrosa.                                             

    La relació amb l’APIMA és cordial i col·laborativa, ja que aporta al centre ajudes materials i 

econòmiques, a més d’organitzatives. Aquesta coordinació podria millorar-se establint reunions 

puntuals i fixes.  

  La dedicació voluntària d’aquest petit nombre de pares i mares al centre és un exemple a seguir i 

difondre. Consideram que les famílies haurien d’estar més implicades dins l’APIMA, el que 

permetria un major repartiment de les tasques entre els seus membres i d’aquesta  manera  

facilitaria la tasca a les poques persones que la conformen. 

 

4.TRETS D’IDENTITAT. 

4.1. Aconfessionalitat. 

La nostra escola es defineix com a aconfessional i laica. 

 L’alumnat, a petició de la seva família, podrà optar entre l’assignatura de religió catòlica o valors 

cívics i culturals en el ca de l’EP. En el cas d’EI, ja que no hi ha una àrea alternativa es continuaran 

amb les activitats previstes al corresponent horari.  

 

4.2 Pluralisme i valors democràtics. 

   Pluralista, en la mesura que no ha d’excloure ningú a causa de la seva procedència, religió, 

creença, ideologia o nivell econòmic, i també perquè ha de capacitar l’alumnat per viure en una 

societat que és plural i on cal respectar els altres. 

Espanya
Colòmbia
Alemanya
França
Grècia
Itàlia
Marroc
Nicaragua
Nigèria
Paraguai
Països Baixos
Polònia
Regne Unit
República Txeca
Romania
Xina
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  Democràtica, considerant que l’escola ha de transmetre al seu alumnat els valors bàsics d’una 

societat democràtica (el respecte envers els altres i un mateix, el sentit de la llibertat lligat al de la 

responsabilitat, la solidaritat, el gust per la feina ben feta…) i convidar-los a participar en la millora 

d’aquesta societat. 

 

4.3 Relació amb la comunitat educativa. 

   El centre escolar està obert a la societat. L’acció educadora que desenvolupam està oberta i 

incorpora la col.laboració de les mares i pares i de les institucions culturals i socials de l’entorn. 

 

4.4 Medi ambient / cooperació. 

  Volem ser una escola oberta al futur. Per això, s’incidirà amb la protecció del medi ambient, 

partint de l’entorn immediat de l’alumnat. Regularem al Reglament Orgànic de Centre les normes 

de convivència i cooperació entre els membres de la comunitat educativa i envers el respecte al 

medi ambient, entorn, etc., adoptant actituds de preservació, des del propi centre. 

   També afavorirem actituds solidàries i de cooperació des del nostre entorn fins a altres indrets 

tant nacionals com internacionals. 

 

4.5. Coeducació. 

Treballem per aconseguir l'igual i absolut desenvolupament tant intel·lectual com a físic, dels nins i 

de les nines, per la qual cosa s'estableix una metodologia que tendeix a eliminar qualsevol 

discriminació per raons de sexe, raça, religió, situació econòmica i limitacions físiques o 

psíquiques.   

 

4.6. Tractament de la diversitat. 

     A més a més del respecte a totes les creences i a les diferents ètnies, l’atenció a la diversitat 

implica desenvolupar i avaluar una acció educativa que s’ajusti a les característiques individuals i 

socials de tots els alumnes, de manera que els permeti realitzar aprenentatges significatius dels 

diferents tipus de continguts que s’ensenyen, i assolir un desenvolupament equilibrat de les 

diferents capacitats que configuren la identitat personal i cultural de cada alumne. 

  L'escola posarà tots els mitjans a la seva disposició per a assolir la integració dels alumnes amb 

necessitats educatives especials, no solament a nivell educatiu, sinó també en la relació amb tot 

l'alumnat, afavorint actituds d'acceptació i rebutjant actituds de discriminació per motius de 

discapacitats físiques, psíquiques o socials. 
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4.7. Llengua d’aprenentatge, vehicular i de comunicació. 

    El Català és la llengua vehicular de l’ensenyament i de comunicació del centre. Tenint en compte 

el bagatge lingüístic individual dels/de les alumnes i de l’entorn sociocultural del centre, a l’hora 

de realitzar el Projecte Lingüístic s’ha tingut en compte aquest fet com a punt de partida. 

    El Català és la llengua en què els/les alumnes fan els aprenentatges a totes les àrees, excepte a 

llengua castellana i llengua anglesa, que es faran en les respectives llengües. 

   L’escola, com a element de difusió de la nostra cultura i com a motivadora de la convivència, ha 

d’ajudar tots els membres de la comunitat a identificar-se amb els trets socioculturals propis del  

país. A més, aspectes de caràcter pedagògic fan que l’aprenentatge de la lectoescriptura es faci en 

la llengua que utilitzen els/les alumnes. 

 Un objectiu bàsic del Projecte Lingüístic del nostre centre és assegurar que els/les alumnes, 

al final de l’escolarització obligatòria,  tenguin adquirida una competència lingüística adquirida tan 

a nivell oral com escrit a les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma, igualment a la 

llengua anglesa. 

 

5. MISSIÓ,VALORS I VISIÓ. 

5.1 Missió 

 És una escola que treballa pel respecte de la diversitat. 

 És una escola que ofereix un ensenyament personalizat i integral. 

 Educam per l’adquisició de les competències bàsiques i en valors. 

 Educam des de la inclusió. 

 És una escola amb compromís amb tota la comunitat educativa. 

 

5.2 Valors 

 Aprendre a aprendre. 

 Foment de valors com el respecte, el diàleg i la comunicació. 

 Atenció a les capacitats i potencials dels alumnes. 

 Actitud oberta cap a l’ús de noves tecnologies i incorporació d’aquestes a la 

dinàmica de l’aula. 

 Actitud oberta cap el canvi i unificació de línies metodològiques. 
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5.3 Visió 

 Fer una escola de qualitat, familiar, innovadora i amb un segell propi. 

 Ser una escola inclusiva. 

 Desenvolupar projectes de centre que ens ajudin a marcar la nostra línia d’escola, la 

nostra identitat. 

 Formar alumnes respectuosos. 

 Propiciar la participació de les famílies al centre. 

 Formar alumnes competents a partir d’una educació integral. 

 

 

  6. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL CENTRE. 

6.1. Personal docent i no docent 

  El centre disposa de la següent plantilla de mestres, amb una situació administrativa 

majoritàriament definitiva: 

Funció Plantilla 

Atenció a la diversitat (AD) 1 

Educació audició i llenguatge (AL) 1 

Educació especial,  (PT) 1 

Educació física (EF) 2 

Educació infantil(EI) 8 

Educació primària (PRI) 12 

Idioma estranger: Anglès (FI) 3 

Música (MU) 1 

TOTAL 29 

                                                          Taula 2 

 A més comptam amb una mestra de religió, que és itinerant, i que acudeix al centre dos dies a la 

setmana; l’orientadora de l’EOEP, que atén el centre un cop a la setmana i quinzenalment el PTSC; 

la psicòloga de l’SMOE (Ajuntament de Pollença); una ATE, que atén tres alumnes amb NEE.       

 

6.2.  Gestió i participació. 

 El centre es gestionarà de forma democràtica amb la participació de mestres, alumnes, 

pares/mares, Ajuntament i altres institucions. Tot això es farà mitjançant els òrgans unipersonals i 

col·legiats dins l’àmbit de les seves competències i atenent a les disposicions legals vigents. 

  El nostre centre des del curs 2016-17 participa en el Programa de Gestió de la Qualitat i millora 

continua amb l’objectiu de millorar-ne la gestió, l’organització i el funcionament del CEIP Joan Mas 

mitjançant l’establiment de pautes clares d’actuació per a tots els mestres que treballam dins el 

centre, analitzar, reflexionar i avaluar el que feim per millorar. 



Projecte Educatiu de Centre. | CEIP Joan Mas 

 

 7 

 

6.3. Estructura organitzativa. Organigrama. 

 A part dels òrgans de coordinació docent i dels òrgans col·legiats i unipersonals, el CEIP Joan Mas 

també compta amb una organització interna mitjançant diferents comissions que permeten el 

tractament d’aspectes més puntuals i que, per tant, milloren la gestió a nivell general: Comissió de 

festes, de TIC, de reutilització, de Normalització Lingüística, Departaments de llengües i 

matemàtiques ...
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 Organigrama  
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6.4. Horari  

 L’horari lectiu de l’alumnat és de 8.30 a 13.30 hores, per tant de jornada continuada. L’horari dels 

mestres és de 8:30 a 14:30 hores. L’hora d’obligada permanència en el centre per part del mestres 

és de 13:30 a 14:30 hores, distribuïdes durant la setmana en diferents activitats:  

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

13:30 14.30 

Reunions de 
les diferents 
comissions 

Reunions de 
cicle 

Visita pares CCP CLAUSTRES 
Programació 
d’activitats 

 

   Taula 3 

 

6.5. Serveis i activitats extraescolars: 

 Escola Matinera: gestionada per l’APIMA es va posar en funcionament el curs passat. Els alumnes 

són atesos per una monitora de les 7:30 a 8:30 hores.  

 Menjador Escolar:  està gestionat per l’equip directiu i té la concessió l’empresa   “ Can Arabí”. 

L’horari és de les 13:30 fins a les 15:30 hores on els alumnes resten sota la vigilància de tres 

monitores. La mitjana d’usuaris és de 30.  

 Activitats extraescolars: estan organitzades per l’APIMA a través d’una empresa, Fonaesport 

S’inicien el mes d’octubre fins a final de maig. Aquestes es realitzen enllaçant amb el servei de 

menjador, de les 15.30 a les 17.00 hores de dilluns a dijous i organitzades per etapes. Durant 

aquestes activitats resten dos mestres de guàrdia al centre. 

 

6.7. Agrupaments de l’alumnat. 

Cada nivell consta de dos grups: A i B. En començar el primer curs del segon cicle de l’etapa 

d’educació infantil es formaran els dos grups d’alumnes, segons els criteris aprovats pel claustre: 

    1r Ordre alfabètic 

    2n Nombre de nins i nines equitatiu 

    3r Nombre d’alumnes nese. 

    4t Centre de procedència 

    5è Nascuts a principi d’any i a final d’any 

     

En cas de parts múltiples i altres condicions de tipus familiars(cosins,...) decideixen les famílies. 

 



Projecte Educatiu de Centre. | CEIP Joan Mas 

 

 10 

 

(altres criteris d’agrupaments pendents de revisió) 

 

7.-LÍNIA METODOLÒGICA 

  La nostra metodologia es basa en un tracte personalitzat adequat al ritme evolutiu, 

d’aprenentatge i a les capacitats de cada alumna/e, amb la finalitat de desenvolupar el respecte i 

la consideració per les diferències individuals.  

   Partint dels principis de flexibilitat, participació, globalització i motivació, podem definir la nostra 

metodologia d’activa, entenent-la com un compromís per fomentar en l’alumnat una actitud de 

curiositat crítica i investigadora que, mitjançant la comunicació i el treball, serà la base de la seva 

formació i de l’adquisició d’aprenentatges significatius. S’establiran estratègies per fomentar la 

seva autonomia personal i la comunicació, i per fomentar la convivència democràtica, tolerant i 

respectuosa. 

Per aquest motiu duim a terme diferents experiències entre les quals destacam:  

• Les tecnologies de la informació i la comunicació:  El desenvolupament tecnològic de 

l'època moderna suposa un repte per a l'educació, tant en l'adquisició per part de l'alumnat dels 

hàbits i instruments necessaris, com en la capacitat d'adaptació del professorat a l'ús de les noves 

tècniques. Els avanços de les TIC en els últims anys ofereixen als centres educatius un conjunt 

d'elements que ens  han de dur a repensar sobre la pràctica educativa. L'escola integrarà les TIC 

dintre els processos d'ensenyament i d'aprenentatge de manera que aquestes ajudin a l'alumnat a 

aconseguir els objectius curriculars i incideixin positivament en el domini de les competències 

bàsiques. En el nostre centre es fomentarà una actitud oberta als avanços pedagògics en la 

utilització de les noves tecnologies i els canvis produïts en la societat, de manera que repercuteixi 

en una millor pràctica docent. 

Dins aquesta línia hi trobam el Programa Escola 2.0 , que ha possibilitat disposar d’un total 

de 147 ultra portàtils destinats a les 4 aules de 5è i 6è d’EP més els carretons i les aules digitals 

corresponents.  

• Hort escolar: des del curs 2000-01 està en funcionament aquest projecte amb poca 

implicació per part dels mestres 

• Projecte de teatre: els alumnes d’EP participen quinzenalment en aquest projecte gràcies a 

la intervenció d’un especialista que ens subvenciona l’Ajuntament, Carles Pujol. També un cop a la 

setmana el capvespre es realitza “Teatre familiar” amb la participació d’alguns alumnes juntament 
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amb les seves respectives famílies. És un projecte que ja porta molts d’anys del qual el grau de 

satisfacció és positiu. 

• Projecte de pati a l’EP: un projecte pensat per reduir els conflictes el temps de pati, 

produïts majoritàriament pel futbol. Es du a terme dos cops a la setmana i s’organitzen 

mensualment jocs als diferents espais del pati on els alumnes hi poden participar voluntàriament. 

Està pendent fer-ne una valoració. L’APIMA ha col·laborat pintant diferents jocs al pati. 

• Programa “(En) Raonem en parella” i “Llegir i escriure en parella”: dos programes dirigits 

per la Universitat Autònoma de Barcelona: “(En) Raonem en parella” va començar el curs passat 

amb l’alumnat de 6è i aquest curs s’ha fet extensible a 5è i 4t. Basat en la resolució de problemes 

matemàtics de la vida quotidiana, mitjançant la tutorització entre alumnes. Els resultats varen ser 

significatius, el que ha fet que ho duguéssim a terme a altres cursos: “Llegim en parella”, es basa 

en la lectura, la comprensió lectora i escriptura de textos entre parelles i que s’aplica a 3r d’EP 

amb l’objectiu de millorar la lectura i la comprensió. 

• Desdoblaments a l’àrea de llengua anglesa: mitja classe segueix el treball d’aula amb la 

mestra de referència i l’altra treballa la competència lingüística a nivell oral. Els resultats en aquest 

aspecte han millorat. 

• Treball per tallers a 1r i 2n durant 1,5 hores setmanals a l’àrea de matemàtiques a on es 

treballa  de forma competencial, de forma pràctica  i manipulativa. 

• Treball per ambients a l’EI durant 5 hores setmanals on l’objectiu principal és fomentar 

l’autoaprenentatge dels més petits. 

 Aprenentatge cooperatiu: Treballar de forma cooperativa la classe suposa: 

1) Intervenir sobre tot el grup perquè a poc a poc es converteixi en una petita 

«comunitat d'aprenentatge».  

2) Aconseguir que els membres s'adonen que hi ha un objectiu que els uneix  i que 

aconseguiran  aquest objectiu més fàcilment si s'ajuden uns als altres. 

3) Fer dinàmiques de grup, jocs cooperatius i altres activitats similars, per tal que els 

alumnes i les alumnes es coneguin molt més, vagin teixint entre ells llaços afectius 

més profunds, i vagin entenent molt millor que no han de competir sinó ajudar-se a 

l'hora d'aprendre i fer les activitats de la classe, i aprenguin a comunicar-se millor i 

posar-se molt millor en el lloc dels altres i fer-se càrrec dels seus problemes i 

dificultats… D’aquesta manera, seran cada vegada més una «petita comunitat 

d'aprenentatge» que estarà molt més preparada per a aprendre junts, d'una forma 

cooperativa. 



Projecte Educatiu de Centre. | CEIP Joan Mas 

 

 12 

 

8. PLA ESTRETÈGIC 2017-2021 

ÀMBIT  ACADÈMIC I CURRICULAR 

OBJECTIU 1:  Millorar els resultats acadèmics de tots els alumnes en la competència 

lingüística catalana, castellana, anglesa i la competència matemàtica 

RESPONSABLES Equip Directiu / CCP / Equip de cicle/Departament de llengües/Mestres 

RECURSOS Normativa vigent/ Bibliografia referencial/Materials UAB 

LÍNIES D’ACTUACIÓ 17/18 18/19 19/20 20/21 

1.1 Establir uns criteris metodològics comuns en l’ensenyança de les 

llengües, sobretot en l’expressió escrita (tipus de textos  normes 

ortogràfiques,), la comprensió lectora i l’expressió oral. 

    

1.2 Revisió de les proves inicials i finals de les àrees de llengües.     

1.3 Elaborar un Pla lector per aplicar durant els 30 minuts de lectura 

diària. 

    

1.4 Donar continuïtat al programa de Llegir en parella i fer-ho 

extensible a altres cursos. 

    

1.5 Desdoblaments a l’àrea de llengua anglesa donant prioritat a 

l’expressió oral. 

    

1.6 Posar en funcionament la Biblioteca escolar  acompanyada d’un pla 

d’activitats anuals a la PGA. 

    

1.7 Fer extensible el programa de (En) Raonem en parella a 3r d’EP     

INDICADORS D’AVALUACIÓ 
Valor de 

referència 

Valor de 

millora 

- Mitjanes de les notes a les àrees : català i castellà. 7,30 7,5 

 

OBJECTIU 2:  Impulsar i millorar els projectes i plans metodològics innovadors que es duen  

a terme al centre: teatre, hort escolar, treball per ambients, aprenentatge cooperatiu, 

tallers... 

RESPONSABLES Equip directiu/ CCP/ Equips de cicle/tutores/ Coordinadora TIC 

RECURSOS Documents del centre/Qüestionaris/CEP Inca/ 

LÍNIES DACTUACIÓ 17/18 18/19 19/20 20/21 

2.1 Aplicació dels projectes i plans que es duen a terme en el centre .     

2.2 Avaluació de l’impacte dels projectes i plans en el procés 

d’ensenyança-aprenentatge. 

    

2.3 Elaborar un document on s’expliqui com es treballarà l’aprenentatge 

cooperatiu dins les aules durant el curs: dinàmiques de grup i 

estructures. 

    

2.4 Elaborar un pla d’activitats d’aprenentatge amb les TIC als cursos de 

5è i 6è d’EP. 

    

2.5 Elaborar un Pla de formació d’acord amb les necessitats del centre, 

sobretot en noves metodologies. 
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2.6 Claustres pedagògics on tots els mestres puguin compartir el que fan 

a l’aula amb la resta de companys. 

    

2.7 Actes dels claustres pedagògics.     

INDICADORS D’AVALUACIÓ 
Valor de 

referència 

Valor de 

millora 

- Grau de satisfacció dels projectes i programes que es duen a terme tant 

dels mestres, com dels alumne, com de les famílies. 

No n’hi 

ha ≤ 7 

 

  

ÀMBIT D’ORGANITZATIÓ I DE GESTIÓ 

OBJECTIU 4:   Implantar el Sistema de Gestió de Qualitat per tal d’anar millorant els 

diferents processos que intervenen en l’organització i gestió de tot el centre. 

RESPONSABLES Equip directiu/ Coordinador de Qualitat/ Comissió de qualitat. 

RECURSOS Materials aportats pel SGQ i altres centres educatius. 

LÍNIES D’ACTUACIÓ 17/18 18/19 19/20 20/21 

4.1 Formació SGQ.     

4.2 Organitzar la documentació que tenim elaborada per processos i 

codificar-la. 

    

4.3 Posar a l’abast dels mestres mitjançant la INTRANET la 

documentació registrada. 

    

OBJECTIU 3: Millorar l’atenció a la diversitat de l’alumnat. 

RESPONSABLES Equip directiu/ CCP/ Equips de cicle/ Departaments de llengües i 

matemàtiques. 

RECURSOS Bibliografia referencial/ materials aportats per altres centres/pressupost. 

LÍNIES D’ACTUACIÓ 17/18 18/19 19/20 20/21 

3.1 Aprenentatge cooperatiu dins les diferents àrees per tal de promoure la 

inclusió dels alumnes en el quefer diari. 

    

3.2 Utilitzar, i elaborar si cal, instruments d’avaluació dels coneixements 

dels alumnes diferents i variats: rúbriques, graelles d’observació, 

qüestionaris d’autoavaluació ... 

    

3.3 Repartir per departaments l’actualització de les programacions 

didàctiques de les àrees que quedaran pendents en aquest curs 

acadèmic. 

    

3.4 Quadern de mestre on es pugui programar quinzenalment i que es 

pugui lliurar. 

    

3.5 Calendari de reunions entre l’Equip de suport i les tutories amb 

alumnes amb nese. 

 

 

   

INDICADORS D’AVALUACIÓ 
Valor de 

referència 

Valor de 

millora 

- Nombre d’activitats d’aprenentatge cooperatiu duites a terme durant el 

curs. 

No n’hi 

ha 

1/2 activ. 

Quinzena 

- % de nivells que utilitzen instruments d’avaluació diferents a l’examen. 
0 % 

30% 
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4.4 Revisar el PEC actualitzant les dades sociofamiliars mitjançant  un 

qüestionari a les famílies. 

    

4.5 Incloure dins el PEC els Projectes.     

4.6 Revisar la concreció curricular d’EI i d’EP incloent les noves 

metodologies educatives que es duen a terme. 

    

4.7 Revisió del Pla d’Acció Tutorial.     

4.8 Revisió del ROF.     

4.9 Revisió el Pla d’Atenció a la Diversitat i aprovació.     

INDICADORS D’AVALUACIÓ 
Valor de 

referència 

Valor de 

millora 

- Implantació del SGQ. 
0 100% 

 

OBJECTIU 5: Millorar la coordinació mitjançant una organització i optimització dels  

recursos humans. 

RESPONSABLES Equip directiu/ Mestres. 

RECURSOS Documents del centre/ Qüestionari. 

LÍNIES D’ACTUACIÓ 17/18 18/19 19/20 20/21 

5.1 Plans d’actuació des de principi de curs de totes les comissions i 

equips de coordinació del treball que es durà a terme durant tot el 

curs. 

    

5.2 Calendari de reunions dels departaments (llengües i matemàtiques), 

com una forma d’organització diferent entre els diferents cicles 

d’acord amb les habilitats personals de cada mestre. 

    

5.3 Calendari de reunions intercicles fent possible que hi hagi  un ordre 

del dia dels temes a tractar amb antelació. 

    

5.4 Calendari dels claustres  pedagògics  (quinzenalment/ mensualment)  

on cada un dels mestres pugui explicar les activitats que du a terme a 

les aules i que poden ser font de coneixement per als altres companys 

de feina. 

    

5.5 Reunions de traspàs d’informació (alumnes de 6è que passaran a 1r 

d’ESO) i en el mes de gener (resultats  de la 1a avaluació dels 

exalumnes de 1r d’ESO) amb l’IES Guillem Cifre de Colonya. 

    

5.6 Actes de les reunions.     

INDICADORS D’AVALUACIÓ 
Valor de 

referència 

Valor de 

millora 

- Grau de satisfacció del funcionament i de les reunions de les diferents 

formes d’organització (comissions, equips ...). 

0 

 
≤ 7 

 

 

OBJECTIU 6:  Optimitzar de forma eficaç tots els recursos materials i els espais per tal 

d’obtenir el màxim profit. 

RESPONSABLES Equip directiu / Coordinadora TIC/ Comissió de Medi ambient. 
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RECURSOS Materials propis del centre/ pressupost anual. 

LÍNIES D’ACTUACIÓ 17/18 18/19 19/20 20/21 

6.1 Sol·licitud per a la millora dels espais exteriors: sobretot l’entrada 

del centre, els patis ... a l’Ajuntament de Pollença. 

    

6.2 Previsió anual a la PGA de les necessitats d’adequació de les 

infraestructures del centre. 

    

6.3 Elaborar un horari d’utilització de cada un dels espais d’ús comú: 

menjador, gimnàs, buits escales ... 

    

6.4 Compra de material adient per a  la Biblioteca per posar-la en 

funcionament. 

    

6.5 Comprar material TIC necessari per anar condicionant les aules on 

manquen aquests materials, d’acord amb el pressupost del que es 

disposi. 

    

6.6 Mesures de reciclatge de la Comissió Mediambiental i fomentar el 

programa de reutilització de llibres. 

    

INDICADORS D’AVALUACIÓ 
Valor de 

referència 

Valor de 

millora 

- Grau de satisfacció amb l’organització dels espais. 
No n’hi 

ha 
≤ 7 

 

ÀMBIT  DE CONVIVÈNCIA I DE LES RELACIONS AMB  LA COMUNITAT 

EDUCATIVA 

OBJECTIU 7:  Crear un clima d’acollida, confiança i afecte entre tota la comunitat 

educativa (mestres, alumnes i famílies) que faci possible la satisfacció en el treball i  la 

implicació de tots en el projecte educatiu. 

RESPONSABLES Equip Directiu/ Equip de Suport/CCP/Claustre/ Mestra d’EF. 

RECURSOS Documents del centre/ Materials d’EF/pressupost anual. 

LÍNIES D’ACTUACIÓ 17/18 18/19 19/20 20/21 

7.1 Revisar el Protocol de les actuacions que es duen  a terme amb els 

alumnes i famílies nouvingudes. 

    

7.2 Pla d’acollida (document) per als mestres nouvinguts.     

7.3 Elaborar un guió comú de les activitats que es duran a terme els 

primers dies de classe. 

    

7.4 Elaborar un guió comú per a les reunions inicials amb les famílies 

respectant sempre els aspectes puntuals de cada nivell. 

    

7.5 Posar en pràctica el pla de prevenció de conflictes del Pla de 

Convivència: assemblees, dinàmiques de grup ... 

    

7.6 Fer un seguiment del Projecte de pati i anar augmentant els dies de 

jocs organitzats. 

    

INDICADORS D’AVALUACIÓ 
Valor de 

referència 

Valor de 

millora 

- Grau de satisfacció amb les activitats d’acollida per part de tota la 
No n’hi 

ha 
≤ 7 
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comunitat educativa. 

 

OBJECTIU 8:  Fomentar la relació i la participació de les famílies amb i en el centre. 

RESPONSABLES Equip Directiu/APIMA/ Coordinadora CNL/ Coordinadora TIC. 

RECURSOS Materials propis del centre. 

LÍNIES D’ACTUACIÓ 17/18 18/19 19/20 20/21 

8.1 Calendari de reunions mensuals amb els representants de l’APIMA.     

8.2 Participació de l’equip directiu en les seves assemblees.     

8.3 Continuar amb l’elaboració del BUTLLETÍ INFORMATIU en 

format digital de forma trimestral. 

    

8.4 Incloure dins les programacions d’aula activitats que permetin la 

participació de les famílies. 

    

8.5 Organitzar al llarg del curs alguns dies de Portes Obertes per donar a 

conèixer les activitats que fan els alumnes a les seves respectives 

famílies. 

    

INDICADORS D’AVALUACIÓ 
Valor de 

referència 

Valor de 

millora 

- Grau de satisfacció de l’APIMA  i de les famílies amb les activitats  i 

reunions realitzades. 

No n’hi 

ha 
≤ 7 

 

 

ÀMBIT DE RELACIONS INSTITUCIONALS I PROJECCIÓ EXTERIOR 

OBJECTIU 9:  Afavorir la col·laboració amb les institucions de l’entorn. 

RESPONSABLES Equip directiu /Equip de suport/Coordinador de pràctiques. 

RECURSOS Documents del centre/ Informacions diverses de l’Ajuntament. 

LÍNIES D’ACTUACIÓ 17/18 18/19 19/20 20/21 

9.1 Participar a les activitats culturals proposades per l’Ajuntament de 

Pollença. 

    

9.2 Realitzar reunions on puguin participar els diferents serveis que 

ofereix l’Ajuntament al nostre centre: SMOE, SS.SS, Mediadora 

cultural ... 

    

9.3 Reunions de coordinació i organització amb els tutors i estudiants de 

la UIB en relació a les pràctiques que es realitzen al nostre centre. 

    

9.4 Activitats d’acollida dels estudiants practicants.     

INDICADORS D’AVALUACIÓ 
Valor de 

referència 

Valor de 

millora 

- Grau de satisfacció dels alumnes en pràctiques al nostre centre. 
No n’hi 

ha 
≤ 7 

 

OBJECTIU 10:  Promoure la projecció exterior del centre i la divulgació dels 

projectes que s’hi realitzen. 
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RESPONSABLES Equip directiu / CNL / Mestres d’EI. 

RECURSOS Materials digitals/ Pressupost. 

LÍNIES D’ACTUACIÓ 17/18 18/19 19/20 20/21 

10.1 Actualització de la web del centre.     

10.2 Publicació del Butlletí trimestral a la web del centre.     

10.3 Intercanvis pedagògics amb altres centres educatius.     

10.4 Comunicats de premsa i xarxes socials dels projectes que es 

desenvolupen al centre. 

    

10.5 Elaborar un tríptic on quedi reflexat les dades generals més 

importants , amb els trets d’identitat i la línia pedagògica del nostre 

centre. 

    

10.6 Dia de portes obertes abans del procés d’escolarització per a les 

famílies dels alumnes de 4t d’EI, especialment, i presentació del 

nostre projecte educatiu. 

    

INDICADORS D’AVALUACIÓ 
Valor de 

referència 

Valor de 

millora 

- Grau de satisfacció amb la presentació del PEC a les famílies durant el 

procés d’escolarització. 

No n’hi 

ha 

≤ 7 

 

 

9.COORDINACIÓ AMB SERVEIS I INSTITUCIONS 

    Les diferents coordinacions que es duen a terme amb els serveis socials i educatius del municipi 

de Pollença pretenen planificar, programar, fer una previsió i garantir el servei educatiu sostinguts 

amb recursos públics i per millorar l’eficiència i assolir els objectius acordats. 

  Tant L’EOEP, com l’SMOE, com els Serveis Socials, com la mediadora cultural de l’ajuntament de 

Pollença es creen prenent com a referència la realitat demogràfica, l’escolarització i la xarxa 

educativa, així com les realitats culturals i sociològiques del municipi. S’afavoreixen les 

col·laboracions entre estructures i institucions municipals. Els objectius d’aquesta coordinació 

pretén millorar els resultats educatius i afavorir la cohesió social, que comportarà, entre altres 

coses, planificar i programar l’oferta educativa i l’escolarització, i coordinar els recursos existents 

per oferir els serveis necessaris pel bon desenvolupament del PEC de cada centre. 

   

Els objectius d’aquestes coordinacions són: 

• Concretar la cooperació en matèria educativa entre els Serveis Socials, l’EOEP, l’SMOE i la 

mediadiadora cultural amb el centre. 

• Dinamitzar plans per a l'escolarització equilibrada de l'alumnat. 

• Coordinar l'acció educativa en el municipi. 

• Dinamitzar plans socioeducatius. 
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• Establir xarxes de comunicació, col·laboració i compartició de problemes i solucions en l'àmbit 

educatiu entre els diversos centres que presten el servei educatiu sostinguts amb recursos públics. 

   Concretar la coordinació i cooperació en les actuacions de la inspecció educativa, els 

serveis educatius de l’EOEP, els serveis educatius i socials locals i la resta d'agents 

educatius que actuen a Pollença. 

 

 

 

 


