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1. INTRODUCCIÓ 

  Una vegada més iniciam al nostre centre un procés de renovació de l’Equip directiu i volem 

engegar aquest nou projecte amb la intenció de continuar amb una línia de treball que ens permeti 

millorar la qualitat educativa del CEIP Joan Mas. 

  Hem elaborat aquest projecte partint del fet que el nostre centre és una escola que treballa pel 

respecte a la diversitat i ofereix un ensenyament personalitzat i integral dels alumnes, oferint una 

educació en valors, lligada a l’adquisició de les competències bàsiques, sempre des la inclusió  i 

amb una actitud de compromís amb tota la comunitat educativa del centre. 

  La visó de futur que tenim és aconseguir ser una escola innovadora amb metodologies actives 

formant alumnes competencials i respectuosos, amb una gestió i organització del centre eficaç. Com 

a objectiu sempre present hem de cercar la satisfacció de la comunitat educativa, des del consens, 

l’acceptació i el compromís de tots. 

   Partim, aleshores, d’un projecte de direcció real, aplicable, coherent i consensuat amb tots els 

sectors educatius. 

 

 

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

2.1. Anàlisi 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 18 unitats (6 d’Ed. Infantil i 12 d’ Ed. 

Primària). 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. 
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  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. 

 

2.2. Anàlisi 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. 

 

 

3. ANÀLISI I VALORACIÓ DE L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DEL 

CENTRE. 

   3.1. L’alumnat 

  El CEIP Joan Mas és de doble línia.  En el present curs l’Educació Infantil disposa de 6 grups i 

l’Educació Primària de 12 grups 

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

cursos acadèmics. 

Espanya
Colòmbia
Alemanya
França
Grècia
Itàlia
Marroc
Nicaragua
Nigèria
Paraguai
Països Baixos
Polònia
Regne Unit
República Txeca
Romania
Xina
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  4t EI 5è EI 6è EI 1r EP 2n EP 3r EP 4t EP 5è EP 6è EP 
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 TOTAL CURS 34 44 45 53 46 54 51 53 50 

TOTAL 

CENTRE 
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R
S

 

1
5

/1
6
 TOTAL CURS 44 44 52 46 49 47 53 46 48 

TOTAL 

CENTRE 
429 

C
U

R
S

 

1
4

/1
5
 TOTAL CURS 42 52 45 48 52 51 47 50 38 

TOTAL 

CENTRE 
426 

Taula 1 

  

 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. 

  Pel que fa al nombre d’alumnes amb NESE durant aquest curs és de 41, dels quals 7 estan 

associats a NEE, 19 a Incorporació Tardana, 14 a Dificultats d’Ensenyança-Aprenentatge i 1 per 

Condicions Personals. Representen el 8,8% de l’alumnat de tot el centre, sembla un xifra no 

significativa però les necessitats de cada un d’aquests alumnes són molt particulars i específiques, 

sobretot els alumnes amb NEE. 

 

3.2. 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.      
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Durant tots els cursos reivindicam a la Conselleria d’Educació que el fet que alguns dels membres 

de l’Equip de Suport  siguin de l’Equip directiu  implica una menor atenció dels alumnes amb NEE 

pel que fa al nombre d’hores. La resposta que se’ns dóna és la de cobrir aquestes mancances amb  

les hores de reforç de la resta de mestres. L’alumnat amb NEE té unes característiques molt 

puntuals i no poden tenir canvis constants del personal que l’ha d’atendre. 

 

3.3. Estructura organitzativa 

 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 ... 

 

3.3. 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 

Programació 

d’activitats 

Reunió CNL 

Visita pares Reunió de cicle 

Programació 

d’activitats 

CCP 

Reunions medi 

ambient 

Claustre 

Programació 

d’activitats 

   Taula 3 

 

3.4. 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. La mitjana d’usuaris és de 9 

alumnes.  

 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. El grau de satisfacció amb aquest servei, preu-qualitat, 

és satisfactori. 

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

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. 
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4. ANÀLISI I VALORACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE. 

 El projecte educatiu de centre (PEC) és l'element vertebrador del centre i de la seva activitat i, per 

tant, en determina l'organització, la gestió i el funcionament. 

  L’anàlisi del PEC del nostre centre ens ha conduït a fer una anàlisi dels trets que ens identifiquen 

com a centre educatiu i de tots els documents de gestió que porta implícit, tant els de llarg termini 

com els de curt termini. 

   Els documents de gestió a curt termini, com són  la Programació General Anual (PGA)  recullen les 

línies d’actuació prioritàries per a cada curs acadèmic, i la Memòria Anual que mostren els resultats 

d’aquestes línies. Consideram que són documents excessivament extensos, i que les valoracions no 

necessàriament s’han de fer al final del curs sinó durant el desenvolupament d’aquests. D’aquí la 

necessitat de promoure eines d’avaluació dels diferents àmbits organitzatius que ens permetin una 

retroalimentació. 

 A la taula 4 es recull  l'estat d'elaboració o revisió de cadascun dels documents a llarg termini que 

estan inclosos dins el PEC: 

 

TIPUS DE DOCUMENTS ESTAT 

PEC En revisió (aprovat curs 2008-09) 

Concreció Curricular Aprovat 26/10/2011. En revisió 

Programacions didàctiques Elaborades però se n’unifica el format 

ROF Aprovat 26/06/2014 

Pla de convivència Revisat i pendent d’aprovació  

Pla d’acció tutorial Aprovat curs 2008-09. Pendent de 

revisar 

Projecte lingüístic Revisat i aprovat 19/12/2016 

Pla d’atenció a la diversitat 

i PALIC 

Aprovat 27/11/2013 

                               Taula 4 

 

 En aquests moments s’estan revisant determinats documents com són la Concreció Curricular i les 

programacions didàctiques per adequar-les a la LOMCE, i el decret 32/2014 pel qual s’estableix el 

Currículum de l’EP dels centres a les Illes Balears i del posterior Decret 28/2016 pel qual es 

modifica el decret 32/2014. També s’hi hauran d’incloure nous canvis metodològics que durant 

aquest anys s’han posat en pràctica, com poden ser els tallers a matemàtiques i els ambients a l’EI. 

 Altres documents també necessiten una revisió tot i que no estiguin afectats per canvis de la 

LOMQUE, sinó perquè, amb el temps, determinats aspectes organitzatius propis han anat canviant. 
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4.1. Programes i projectes que es duen a terme. 

 Programa de Gestió de la Qualitat i millora continua: des del present curs, participam en aquest 

nou programa amb l’objectiu de millorar-ne la gestió, l’organització i el funcionament del CEIP 

Joan Mas. Creim que necessitam millorar l’organització, establir pautes clares d’actuació per a 

tots els mestres que treballam dins el centre, analitzar, reflexionar i avaluar el que feim per 

millorar. 

 Programa Escola 2.0 disposa 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. Actualment quasi totes les aules disposen 

de pissarres digitals, algunes per dotació de la Conselleria (3r i 4t) i altres per part del centre, de 

l’Ajuntament i de l’APIMA. Queden pendents algunes aules d’Educació Infantil amb l’objectiu a 

llarg termini de dotar-les d’aquests recursos.  

 Pàgina web: el centre disposa d'una pàgina web amb informació  general del centre, activitats 

recents, els blogs de les diferents aules... Des d’aquesta els mestres poden accedir a la intranet del 

centre on es pot consultar la documentació interna del centre. 

 Publicacions escolars: la comissió de Normalització Lingüística elabora trimestralment un butlletí 

informatiu en format digital.  

 Programa de reutilització de llibres: hi participen 113 alumnes, que representen un 37,17 % de 

l’alumnat de primària. Consideram que és una participació significativa però millorable. 

 Centre de pràctiques: el CEIP Joan Mas és un centre de formació en pràctiques que atén alumnes 

del Grau de mestres de la UIB. 

 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 

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 
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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. 

 

 

5. ANÀLISI I VALORACIÓ DE LES DADES I ELS RESULTATS DELS DARRERS ANYS. 

5.1. Avaluació interna 

 El Pla d’anàlisi dels resultats acadèmics del nostre centre, que es du a terme trimestralment, ens  

permet observar quins són els resultats a cada una de les avaluacions i poder prendre les mesures 

pertinents en cada una d’elles per tal de millorar-los. 

  Aquesta anàlisi elaborada a partir de les actes de cada tutora, de les estadístiques del GESTIB i de 

les estadístiques del SEDEIB, també ens permet elaborar un estudi comparatiu dels darrers cursos 

de les mitjanes de les notes i el nombre de suspesos/aprovats de cada una de les àrees de tots els 

cursos d’EP a cada avaluació. 

TAULA 5 :  (1) 2n, 4t, 6è d’EP sense implantació de la LOMQUE; (2) 1r, 3r, 5è d’EP amb implantació de la LOMCE 

 
 RESUM DELS RESULTATS ACADÈMICS FINALS 

  Àmbits / Àrees / Matèries / Mòduls 

CM 
(1)

 
CN 

(2)
 CS 

(2)
 E. EF 

L. 

cast 

L. 

cat 
Ang. Mat. RC VSC 

C
U

R
S

 2
0

1
4

-

1
5

 

Mitjana: 7,42 7,27 7,20 7,81 7,93 6,86 6,95 7,43 7,23 8,24   

Aprovats 134 148 145 286 286 277 274 279 275 99   

Suspesos 3 1 4 0 0 9 12 7 11 0   

% Aprov. 98 99 97 100 100 97 96 98 96 100   

C
U

R
S

 2
0

1
5
-

1
6

 

Mitjana:   7,87 7,84 7,87 7,95 7,46 7,30 8,01 7,69 7,76 8,19 

Aprovats   289 287 289 289 284 283 287 287 91 158 

Suspesos   0 2 0 0 5 6 2 2 0 0 

% Aprov.   100 99 100 100 98 98 99 99 100 100 
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 D’acord amb la taula 5 podem veure com en els dos darrers cursos els resultats dels alumnes han 

millorat, però l’àrea de llengua catalana i castellana els resultats podrien ser millor. Al curs 2015-

16, es varen posar en funcionament els Departaments de Llengües i el de Matemàtiques iniciant-se 

un procés de reflexió per part dels mestres per millorar els aprenentatges en les àrees esmentades 

unificant determinats criteris metodològics i de planificació. 

  Aquests resultats també són comparats amb els de la resta de les Illes Balears (SEDEIB) on 

s’observa que les diferències no són significatives. El nostre centre té un % més elevat d’aprovats 

que la resta de centres de les Illes. 

   Finalment, l’IAQSE ha elaborat una anàlisi dels informes de final d'etapa de 6è d'EP del curs 

2015-2016 on s’han pogut observar dades interessants, com són els percentatges d'assoliment de les 

competències i objectius d'etapa i la desviació mitjana de la qualificació de les competències 

respecte a la qualificació teòrica calculada. D’aquesta desviació hem pogut observar quina és la 

desviació de les notes que posen els nostres mestres en comparació a la resta de les Illes Balears: 

De la diferència entre la puntuació assignada pel professorat i aquesta calculada, s'ha obtingut la 

taula de desviacions mitjanes següent: 

 

COMPETÈNCIES Centre 
Illes 

Balears 
Mallorca 

Centres 

Públics 

CCL en llengua anglesa 0,29 0,06 0,05 0,06 

CCL en llengua castellana -0,04 -0,04 -0,03 -0,03 

CCL en llengua catalana 0,10 -0,04 0,07 0,07 

C matemàtica 0,06 0,04 0,04 0,04 

C en ciència i tecnologia -0,04 0,06 0,05 0,07 

         

     

   

D’aquí hem pogut extreure que a l’àrea d’anglès les qualificacions són més altes que a la resta de 

centres de Mallorca i, pel contrari, a les àrees de Naturals i Socials les notes són més baixes que a la 

resta de centres. Aleshores es fa necessari un replantejament dels criteris d’avaluació d’ambdues 

àrees. 

 

5.2. Avaluació externa 

 Pel que fa a les proves de diagnòstic de l’IAQSE, ens hem de remetre a les realitzades al curs 2014-

15 als alumnes de 3r d’EP, ja que el curs passat no es varen dur a terme d’acord amb les 

instruccions donades per la  Conselleria. No podem fer un estudi comparatiu perquè en els cursos 

anteriors eren avaluats els alumnes de 4t d’EP.                         

0 indica una alta coincidència > 0 indica qualificacions del 

professorat més altes en general 

< 0 indica qualificacions del 

professorat més baixes en general 
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Al gràfic 2 s’expressen els resultats en puntuacions mitjanes TRI, les quals es troben per damunt de 

les mitjanes de la resta de Mallorca.  Obtenim una puntuació situada al nivell 3 a totes les àrees, 

considerada com  a puntuació de consolidació.  

    En canvi, si observam el gràfic 3 dels resultats de l'alumnat que ha realitzat la prova, que 

computa  i que ha contestat  les preguntes del qüestionari relacionades amb l'índex SEC, podem 

veure com la competència lingüística catalana es troba per davall del que s’esperava, el que ens fa 

plantejar que haurien de millorar aquests resultats. Igualment la competència  lingüística en castellà 

s’hauria de millorar.                          

                                       
Gràfic 2                                                                                                    Gràfic 3 

 

6. ANÀLISI DAFO 

  Per poder dissenyar un projecte de direcció eficaç hem utilitzat el DAFO, eina que ha permès que 

tots els membres de la comunitat educativa que formen part del CEIP Joan Mas (Equips de cicle, 

Equip de Suport, Comissions, APIMA, Consell Escolar...) reflexionessin i valoressin quins són els 

factors positius i negatius tan interns com externs que envolten l’organització i funcionament del 

nostre centre. 

  A partir, bàsicament de les debilitats d’aquesta anàlisi hem pogut extreure que els àmbits 

d’actuació durant els propers quatre anys seran els següents: àmbit acadèmic i curricular, àmbit 

d’organització i gestió, àmbit de convivència i de relació amb tota la comunitat educativa i, 

finalment, l’àmbit de relacions institucionals i projecció exterior (representats amb un color cada 

un d’ells en el pla estratègic). 

  En aquests quadre s’ha intentat relacionar cada debilitat amb l’àmbit que permetrà superar-la o   

millorar-la. A vegades és difícil que una debilitat es pugui resoldre des d’un sol àmbit. 

Aleshores les línies d’actuació que es proposen per a cada objectiu intenten utilitzar les fortaleses i 

les oportunitats que té el centre per millorar les debilitats i fer front a les amenaces. 
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DEBILITATS AMENACES 

1-Manca d’unificació de criteris metodològics, 

didàctics i d’avaluació entre els diferents cicles. 

2-Competència lingüística ( català, castellà...) 

dels alumnes insatisfactòria. 

3-Desconeixement entre els mestres de les 

pràctiques educatives que es fan a la resta 

d’aules. 

4-Manca d’eines educatives per atendre la 

diversitat. 

5-Manca de temps per coordinar-se entre els 

mestres d’un mateix nivell. 

6-Deficient gestió documental. 

5-Entrega de documentació fora dels terminis 

preestablerts (programacions, informes nese...). 

8-Poca eficàcia de determinades reunions i 

comissions per manca de planificació amb un ús 

excessiu de la improvisació. 

9-Manca de coordinació i comunicació entre 

APIMA/famílies - Centre. 

10-Desconeixement del grau de satisfacció de la 

comunitat educativa del que es fa al centre. 

11-Poca divulgació del que es fa al centre. 

12-Manca d’actualització de la web del centre. 

1- Manca de recursos personals (mestres d’EP i 

de l’Equip de Suport) el que impedeix el 

desenvolupament de determinats projectes 

educatius, com el funcionament de la 

Biblioteca, l’atenció de tot l’alumnat amb NESE 

per part de l’Equip de suport ... 

2-Les condicions laborals de les ATE 

entorpeixen el ritme de treball del centre i dels 

alumnes que atenen. 

3-Mancances a les infraestructures: entrada 

exterior, enrajolat, condicionament de l’hortet 

escolar ... 

4- Les hores d’atenció de l’EOEP són 

insuficients. 

5- Excessives tasques administratives per part 

de l’equip directiu. 

6- Normativa obsoleta vers a l’organització i 

funcionament dels centres educatius. 

7- Manca d’implicació de les famílies amb 

l’APIMA. Pocs membres. 

FORTALESES OPORTUNITATS 

1- Alta motivació del claustre davant les noves 

metodologies innovadores. 

2- Alta participació del claustre en la formació 

en centre i interès per la formació individual. 

3-Espais físics que permeten la possibilitat 

d’activitats de caire acadèmic i extraescolar. 

4- Bona organització de l’Equip de suport el que 

permet un bon filtratge de les demandes. 

5- Aportació econòmica per part de l’APIMA. 

1- Plantilla de mestres estable. 

2- APIMA compromesa amb la participació de 

les activitats del centre i bona gestió de les 

activitats extraescolars i servei d’Escola 

Matinera. 

3- Figura de la psicòloga de l’SMOE dins el 

centre. 

4- Bona relació amb l’Ajuntament, especialment 

amb els SS. SS i mediació cultural. 
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6- Poca mobilitat de l’alumnat. 

7- Projecte de patis que ha possibilitat la 

reducció dels conflictes. 

5- Fibra òptica instal·lada. 

6- Gran oferta externa d’activitats (Institucions 

públiques i privades). 

 

 

7. PROJECTE ESTRATÈGIC. 

7.1. Objectius a assolir, línies d'actuació, indicadors d’avaluació, responsables (recursos 

humans) i recursos materials. 

   El pla estratègic de centre és una eina de gestió útil per fer realitat a mig termini un projecte 

educatiu o un pla de millora. Aclarits qui som i on som, s’ha de plantejar què volem fer, fins on 

volem arribar i com ho podem aconseguir. 

  Tot seguit es presenta un pla on es recullen de manera sistematitzada els objectius que es pretén 

aconseguir al CEIP Joan Mas des del 2017 fins al 2021, les actuacions previstes per assolir-los, els 

indicadors d’avaluació per conèixer el grau d’assoliment ( també es fan constar el valor referencial i 

valor de millora dels indicadors), juntament amb els recursos, tant personals com materials, 

necessaris per poder dur a terme les actuacions pertinents.      

 

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. 
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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. 

    

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 

 

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. 



  
PROJECTE DE DIRECCIÓ 2017-21 

CEIP JOAN MAS  

 

14 

 

  

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. 

    

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     

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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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 
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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. 

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.     
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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 

comunitat educativa. 

No n’hi 

ha 

≤ 7 

 

 

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. 
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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. 

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 
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7.2 Recursos econòmics 

Es disposa del pressupost ordinari adjudicat per la Conselleria d’Educació desglossat en els apartats 

corresponents. Tota aquesta assignació es complementa amb les aportacions de l’AMPA i 

l’aportació anual de les famílies aprovada pel Consell Escolar i per la Conselleria d’Educació. 

  L’equip directiu és el responsable de gestionar tots els recursos econòmics del centre i dels quals 

dóna compte semestralment al Consell Escolar. 

 

 7.3. Estratègies per aconseguir la participació de la comunitat educativa i la seva implicació 

en el projecte de direcció. 

 La participació de tota la comunitat educativa és fonamental en el nostre projecte, com queda 

reflectit en els objectius i línies d’actuació proposades. La participació implica assumir 

responsabilitats i compromisos dins un projecte comú. 

    La comunicació entre tots els membres de la comunitat educativa és un dels aspectes que 

consideram de primer grau, d’aquí la necessitat de: 

 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 que es puguin generalitzar i aplicar fora 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 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. 

   

  Un altre aspecte fonamental és seguir fent feina amb l’AMIPA per tal d’enfortir i garantir una 

major implicació i participació de les famílies en el centre. És important fer una bona projecció de 

l’APIMA, per aquets motius creim que l’equip directiu és un dels agents intermediaris que pot 

aconseguir estendre i ampliar cap a totes les famílies la gran tasca que fa aquest grup de pares i 

mares. 

 

 

8. SISTEMA D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE 

  L’avaluació ha de ser un procés de comunicació per al canvi i la millora educativa, de caràcter 

democràtic, participatiu i orientador, tant per al professorat com per a l’alumnat. L’avaluació dels 

centres i de l’equip de professorat ha de ser bàsicament interna i formativa. El centre ha de disposar 

d’instruments que facilitin aquesta tasca. 



  
PROJECTE DE DIRECCIÓ 2017-21 

CEIP JOAN MAS  

 

20 

 

  El present projecte s’ha elaborat en base a una avaluació diagnòstica i una anàlisi DAFO que ens 

ha aportat una visió global de la nostra realitat i alhora una orientació per a la millora tant 

pedagògica com organitzativa. Tot aquest procés té la intencionalitat d’integrar l’avaluació com a 

part del treball per a la millora de la qualitat educativa i entrar en el cicle avaluador de la 

planificació del projecte educatiu del centre.  

  L'avaluació del present pla estratègic es durà a terme mitjançant els indicadors que figuren a 

cadascun dels objectius formulats al projecte. Aquests indicadors tenen un valor referencial  del 

qual partim i un valor de millora,  que és el que volem aconseguir. 

 Aquest pla estratègic  s'incorporarà al PEC i a la primera Programació General Anual, i serà valorat 

en les successives Memòries dels propers quatre cursos escolars. 

També es farà un seguiment trimestral de l’evolució dels resultats i el funcionament en les sessions 

d’avaluació del centre, en els Claustres i en el Consell Escolar 

   

 

9. PROPOSTA D'EQUIP DIRECTIU. 

Directora:  Leonor M Crespí Tous, diplomada en Mestre d’Educació Primària i llicenciada en 

Psicopedagogia. Porta en el cos de mestres des del 1999. L’any 2000 obté la plaça de mestre en 

Pedagogia terapèutica al CEIP Joan Mas. Exerceix de cap d’estudis en aquest centre des del curs 

2002-03 fins en aquests moments (porta 14 anys d’experiència en el càrrec).  En el curs 2005-06 

realitza un postgrau d’Organització i Gestió de centres educatius organitzat per la UIB. 

 

Cap d'estudis: Laura Roman i Bennàssar, diplomada en Mestra d’Educació Física. Porta al cos de 

mestres com a funcionari des del curs 2011. Actualment no té plaça definitiva adjudicada. Des de fa 

3 anys exerceix de tutora i mestra d’Educació Física al CEIP Joan Mas de Pollença. 

 

Secretària: Matilde Navarta Morales, diplomada en Mestra d’Educació Primària. Porta en el cos de 

mestres des del 1999  i aconsegueix plaça definitiva de mestra d’Atenció a la Diversitat al CEIP 

Joan Mas en el curs 2012/13, sent coordinadora de l’Equip de Suport. Des del curs actual, 2016-17, 

forma part de l’Equip Directiu com a Secretària. 

 


