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INTRODUCCIÓ

La Llei orgànica 3/2020 del 29 de desembre ( LOMLOE ) per la qual es modifica la
Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig ( LOE ), fa referència als enfocaments que resulten
essencials adoptar al sistema educatiu per donar resposta a la nostra realitat social:
atendre a la igualtat de gènere i prevenció de la violència, el respecte cap a la
diversitat sexual, que tot l´alumnat tinga garanties d´èxit en l´educació, la importància
d´atendre al desenvolupament sostenible i l´atenció a la millora de la competència
digital. L’adopció d’aquests enfocaments té com a objectiu últim, reforçar l’equitat i la
capacitat inclusiva del sistema, el principal eix vertebrador del qual és l’educació
comprensiva.

Ara se li sumen altres plantejaments de la recent Agenda 2030 per al
Desenvolupament Sostenible pel que fa a l’educació. En concret, es plasmen de manera
essencial en l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4, de l’ONU, que pretén “Garantir
una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge
permanent per a tots i totes”.

En referència als equips directius, la LOMLOE assenyala que, “constitueix una
prioritat del sistema educatiu comptar amb una direcció de qualitat en els centres. La
funció directiva ha de ser estimulant i motivadora”. Diferents estudis han demostrat que
les direccions que aconsegueixen millors resultats no són les que imposen tarees als
companys i companyes sinó aquelles que entusiasmen i transmeteixen aquesta idea de
treball cooperatiu, són les que finalment aconsegueixen resultats més positius.
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Aquest projecte naix de la il.lusió de fer un poc millor la nostra escola. Un cap ple
d´idees emocionants i en ganes de posar-les en marxa amb el compromís d´un Claustre
entregat. I aquestes ganes i entrega les ha de notar el nostre alumnat, que s´ha de
contagiar de la nostra actitud d´emoció i alegria en la nostra tasca diària al centre.

Però, aquest document no només ha estat dissenyat únicament per la persona que
el presenta, sinó que, ha esdevingut d´un treball cooperatiu per part del membres que
formen aquest equip directiu. I és que no entenem la direcció d´un centre sinó és en
equip. A més a més, volem que aquest projecte siga part, no només del Claustre, si no de
tota la Comunitat Educativa. D´aquesta manera, totes i tots estarem més compromesos i
s´ajustarà molt més a la realitat del nostre centre. Per tant, es tracta d´un document obert,
flexible i participatiu on totes i tots el sentisquen com a seu.

Volem una escola inclusiva, que prioritza l´educació emocional i uns valors tan
essencials com són el respecte, l´empatia i la tolerància. Un professorat motivat en la
seua tasca diaria, coordinat i disposat a formar-se per tal d´oferir la millor de les respostes
educatives al nostre alumnat. I volem un alumnat compromés, amb curiositat i
protagonista en el procés d´aprenentatge, que es senta estimat i que perceba que la
nostra escola és un pilar fonamental de la seua vida.
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DESCRIPCIÓ I ANÀLISI DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
B.1. CEIP Les Palmeres:
A la vora del riu Palància i a 1.5 km de la mar Mediterrània, s´alça el nostre centre
educatiu. Dins del casc urbà de Canet d´En Berenguer, rodejat de jardins i parcs infantils,
està situat en el cor dels serveis municipals: ajuntament, auditori, piscina municipal, parc
educació vial, CEIP La Muralla, ambulatori,…
El CEIP Les Palmeres, naix al 2011 amb motiu d´un gran augment demogràfic a Canet
d´en Berenguer a començament de la dècada del 2000 .L´escola que ja hi havia al poble,
el CEIP La Muralla, es va veure desbordada i la construcció d´un nou col.legi era urgent.
Així doncs, es va construir el CEIP nº2 que més tard, va rebre el nom de “Les Palmeres”.

B.2. Canet d´En Berenguer:
Canet és una localitat costanera del Camp de Morvedre a la província de València. Està
dividida en dos nuclis: Canet poble i Canet platja, separats per uns 2 km. Els dos nuclis
estan perfectament connectats i, a més de per carretera, és possible anar d´un a l´altre
caminant o en bicicleta pels seus passejos o carrils bici que hi ha. Entre els dos nuclis hi
ha un centre educatiu privat, una zona esportiva i el futur IES públic de Canet d´En
Berenguer.
El nostre municipi limita amb el Port de Sagunt al sud i amb les platges de Sagunt
(Almardà i Corinto) pel nord. Donada la proximitat de Canet amb aquestos nuclis urbans,
alumnat d´aquestes zones, es matriculen al nostre centre.
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B.3. Etapes
El centre compta amb 4 unitats a l´etapa d´Educació Infantil (una de 3 anys, una de 4
anys i dos de 5 anys) i 10 unitats a l´etapa d´Educació Primària (tots els cursos tenen 2
línies excepte 2n i 6é que en tenen una). En el gràfic següent ho podem veure de forma
més visual i amb el nombre de l´alumnat per aula, etapa i el total del centre.
INFANTIL (4 UNITATS)
Grup

3 anys

4 anys 5 anys

A

24

20

B

-

TOTAL

24

TOTAL

PRIMÀRIA (10 UNITATS)
1er

2n

3r

4rt

5é

6é

17

22

22

18

19

23

25

-

15

22

-

18

18

23

-

20

32

44

22

36

37

46

25

76

210

286

CENTRE

B.4. Característiques del centre i infraestructures:
Es tracta d´una construcció moderna alçada a l´any 2011. Consta de dues plantes en
forma de “L”. Arquitectònicament és un edifici espaiós i assolejat.
✤ 4 aules d´Infantil ( 3 d´elles amb bany), pati infantil i hort
escolar.
PLANTA BAIXA

✤ Gimnàs, espais pilota valenciana, biblioteca, taller, aula
música.
✤ Consergeria, menjador, despatxos equip directiu i orientació,
sala mestres, sala AMPA, magatzem, casa conserge.
✤ Primària: pati, 3 aules (barracons).

PRIMERA PLANTA

❖ 6 aules de primària.
❖ Aula de religió/recolzament, aula de PT.

La planta de dalt disposa de dos accessos amb escales, un accés des de la part central
de l´edifici just al costat de consergeria, i l´altre accés a la part sur de l´edifici i que ix
directament al pati. A més a més, les dues plantes estan connectades també per un
ascensor.
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És fonamental afegir també en aquest punt, la falta d´espai de la qual disposem al centre.
La construcció de l´edifici es va fer per a una línia i en l´actualitat tenim la gran part dels
cursos amb dos. Açò provoca que, a més de disposar de tres barracons per a tutories de
Primària en la zona del pati, tant la biblioteca, com l´aula taller, s´utilitzen com a aules
ordinàries per a tutories. Per tant, aquestos espais tan útils i necessaris, no poden ser
emprats per a la seu ús original. Segons les previsions que ens arriben des de
l´Ajuntament, durant l´any 2022 està previst que es realitze l´ampliació del nostre centre.
El nostre institut al qual estem adscrits, és el IES Camp del Morvedre, situat al nucli del
Port de Sagunt. No obstant això, i segons les previsions, el curs 2025/2026, és molt
probable que l´institut de Canet d´En Berenguer siga una realitat.

B.5. Equip docent:
El personal docent de l´escola és un equip. I com a tal, han d´haver dos elements
fonamentals que han de ser el pilar de tot equip: respecte i comunicació. Actualment, el
Claustre està format per 26 docents. Un 60% del total són mestres amb destí definitiu al
centre.
NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL DOCENT
E.I

E.P

ANGLÉS

MÚSICA

E.F.

RELI

PT

AL

ORIENT.

5

10

3

1

2

2

2

1

1

A més, en el nostre centre comptem amb personal no docent, que són pilars
fonamentals per al funcionament del nostre dia a dia:
PERSONAL NO DOCENT
Educadora

Conserge

Equip de cuina

Monitors/es de
menjador

Equip de neteja
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B.6. Alumnat i famílies.
En el nostre centre consten, en el present curs, un total de 286 alumnes. La major part
d´aquest total, resideixen al nostre municipi, tant al poble com al nucli de la platja. També
tenim alumnat del Port de Sagunt i de les platges de Sagunt (Corinto i Almardà). El nostre
alumnat és, majoritàriament, castellanoparlant exceptuant els xiquets i les xiquetes que
les seues famílies han crescut al poble. La convivència escolar la podem qualificar com a
bona o molt bona ja que existeix un bon clima escolar i les relacions interpersonals són ,
en general, satisfactòries.
Pel que fa a les famílies de l´alumnat del nostre centre podem dir que el nivell
socioeconòmic es mitjà. La major part d´elles tenen oficis del sector secundari per la gran
activitat industrial de la nostra comarca. També moltes d´elles estan ubicades en el sector
de serveis públics. De la mateixa forma que el nostre alumnat, la major part d´elles són
castellanoparlants ja que moltes provenen, tant elles com els seus progenitors, d´altres
zones del territori nacional.
L´AMPA constitueix un organisme fonamental a la vida escolar del nostre centre. En el
present curs 2021-2022 es van celebrar les eleccions corresponents a la renovació de la
directiva. Per al nostre equip directiu, la col·laboració amb l´AMPA és essencial per tal de
dur a terme el nostre projecte de direcció.

B.7. Anàlisi MAFO.
Els objectius que a continuació plantejarem en aquest projecte, tenen com a base un
anàlisi exahustiu de la realitat del centre en tots els seus àmbits: pedagògic, organitzatiu,
relacions en les institucions,.…Per aquesta raó, l´elaboració d´un anàlisi MAFO (millores,
amenaces, fortalesses i oportunitats) esdevé un procés fonamental, ja que és el punt de
partida per saber on estem i així poder fixar els objectius que pretenem assolir.
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ANÀLISI MAFO

MILLORES

AMENACES

- Mancança d´espais comuns bàsics com la
biblioteca i l´aula taller.
- Nivell competencial lingüístic en valencià
fluix.
- Presència de barracons al pati.
- Espais comuns reduïts pel disseny de
centre d´una línia.
- Augmentar la formació docent en inclusió.
- El funcionament de les reunions requereix
de certes pautes així com la concreció dels
acords presos.
- El pati ofereix poques possibilitats de joc i
socialització.
- Mancança de reunions i treball pedagògic.
- Ausència de reunions de coordinació per a
les noves metodologies implantades al
centre.
- Pocs claustres durant el curs escolar.

- Som un centre amb un nombre de
línies inestable. Fet que provoca
supressions de docents definitius.
- Arribada al centre de docents que no
tinguen formació en les metodologies
que segueix el centre.
- Rebuig o falta d´interés per la llengua
valenciana per part d´algunes famílies.
- Possibles confinaments amb la bretxa
digital existent.
- Sobrecàrrega de feina per canvis
metodològics importants en algunes
àrees.

FORTALESES

OPORTUNITATS

- Alta implicació del claustre per la innovació
pedagògica i la formació.
- Augment de personal docent definitiu al
centre.
- Desenvolupament de programes
essencials com l´afectiu-sexual i RETO.
- Aplicació de la metodologia TIL.
- Aplicació del mètode ABN.
-Gran oferta d´activitats per part de
l´Ajuntament i de l´AMPA que fomenten
l´esport i la cultura.

- La ubicació del centre: a un pas de
tots els serveis públics del municipi, de
parcs i zones naturals, permet
l´aprofitament de les mateixes.
- Un AMPA molt involucrada amb el
centre amb ganes d´aportar el que siga
necessari.
- PDC de Conselleria.
- Disponibilitat WIFI al centre.
- Ampliació del centre.
- Els nous agrupaments que es fan a
1er i 5é.
- Oferta cultural i esportiva molt àmplia
per part de l´Ajuntament i de l´AMPA.
- Existència d´un grup de teatre local i
de formació musical.
- Activitats conjuntes amb l´altra escola
del municipi.
- Ajuntament compromés amb la
transició ecològica.
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OBJECTIUS BÀSICS QUE ES PRETENEN ACONSEGUIR AMB
L´EXERCICI DE LA FUNCIÓ DIRECTIVA

ALUMNAT

OBJECTIU 1: Desenvolupar actituds, metodologies i
pràctiques que afovorisquen la inclusió de l´alumnat.
OBJECTIU 2: Millorar el rendiment acadèmic per garantir
l´èxit escolar de tot l´alumnat.
OBJECTIU 3: Fomentar la igualtat de gènere impulsant un
model d'escola inclusiva i coeducativa.

DOCENTS I LÍNIA
METODOLÒGICA

OBJECTIU 4: Unificar documents de programació i planificació i compartir bones pràctiques docents.
OBJECTIU 5: Coordinar i planificar les noves metodologies
de treball recentment incorporades al PEC del centre.
OBJECTIU 6: Transformar els espais del centre per
desenvolupar metodologies actives i inclusives.
OBJECTIU 7: Dissenyar el Pla Digital de Centre per millorar
la competència digital docent i de l´alumnat.

COMUNITAT EDUCATIVA

OBJECTIU 8: Millorar el funcionament i la comunicació en
les reunions del centre.
OBJECTIU 9: Millorar la conviència dels membres de tota la
comunitat educativa.
OBJECTIU 10: Potenciar la participació i la coordinació
amb tots els membres de la comunidad educativa i amb
altres institucions educatives.

INSTAL-LACIONS, ENTORN I
CONTEXT EDUCATIU

OBJECTIU 11: Promoure accions sostenibles per
contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.
OBJECTIU 12: Transformar els espais exteriors per tal de
convertir-los en actius, coeducatius i sostenibles.
OBJECTIU 13: Utilitzar les instal·lacions públiques i el
nostre entorn per enriquir la formació i el progrés del 8
nostre alumnat.

ALUMNAT
OBJECTIU 1 : Desenvolupar actituds, metodologies i pràctiques que afavorisquen la inclusió de l´alumnat.
LÍNIES D´ACTUACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

INDICADOR D´ÈXIT

RESPONSABLE

Es realitzen recolzaments inclusius dins de
l´aula i per a tot l´alumnat.

TUTORS/ES

1.1. De presència i participació:
1.1.1. Augment de la presència física a l´aula
ordinària de l´alumnat amb NEAE.

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

1.1.2. Aplicació d´estructures d´aprenentatge
cooperatiu entre iguals.

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

Les aules compten amb una distribució que
afavoreix l´aprenentatge cooperatiu.

TUTORS/ES

1.1.3. Establiment de l´estructura alumnetutor.

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

Les tutories compten amb l´estructura
alumne-tutor. Registre de les parelles.

TUTORS/ES

1.1.4. Anàlisi i eliminació de les barreres que
dificulten l´accesibilitat d´aprenentatge i
participació.

El claustre detecta i elimina les barreres
Curs Curs Curs Curs d´accesibilitat física, sensorial, cognitives i
22-23 23-24 24-25 25-26 emocional.

EQUIP
INCLUSIVA

CLAUSTRE
EQUIP
INCLUSIVA

1.2. D´organització:
1.2.1. Foment de la docència compartida com
a recolzament del procés d´ensenyamentaprenentatge.
1.2.2. Priorització de l´elaboració dels horaris
de PT i AL.

El professorat disposa d´un espai i d´un
Curs Curs Curs Curs temps en el seu horari per coordinar les
22-23 23-24 24-25 25-26 actuacions compartides.

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

El professorat disposa del seu horari amb
les sessions assignades de PT i AL.

EQUIP
INCLUSIVA
CLAUSTRE

EQUIP
DIRECTIU
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LÍNIES D´ACTUACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

INDICADOR D´ÈXIT

RESPONSABLE

1.3. Metodològiques:

1.3.1. Desenvolupament d´opcions per a la
personalització i flexibilització de les
propostes didàctiques.

1.3.2. Planificació de propostes
metodològiques actives i competencials que
afavorisquen la inclusió.

- Els dissenys curriculars presenten
informació en diferents formats i són
flexibles pel que fa a les formes en les
quals poden expressar el seu aprenentatge
Curs Curs Curs Curs
- Els plantejaments didàctics plantegen
22-23 23-24 24-25 25-26
diferents nivells de dificultat.
- S´ofereixen itineraris personalizats que
permeten a l´alumnat completar el seu
aprenentatge.
- El professorat planteja a les seus
programacions, metodologies inclusives:
ABP, aula invertida, visual thinking,…
-Existeixen models d´aprenentatge centrats
Curs Curs Curs Curs en l´experiència, l´experimentació, que
22-23 23-24 24-25 25-26 permeten aplicar el coneixement i transferir
l´aprenentatge.
- S´utilitzen tecnologies digitals per
dissenyar entorns d´aprenentatge
personalitzats.

EQUIP
DIRECTIU
EQUIP
INCLUSIVA
CLASUTRE

EQUIP
DIRECTIU
CLAUSTRE
EQUIP
INCLUSIVA

1.4. De formació docent
1.4.1. Compromís per la formació docent en
inclusió.

- El PAF compta amb modalitats formatives
Curs Curs Curs Curs relatives a la inclusió.
22-23 23-24 24-25 25-26 El centre participa en projectes d´innovació
educativa de resposta a les necessitats.

CLAUSTRE
COORDINACIÓ
DE FORMACIÓ
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OBJECTIU 2 : Millorar el rendiment acadèmic per garantir l´èxit escolar de tot l´alumnat.
LÍNIES D´ACTUACIÓ

2.1. Aplicació íntegra de la metodologia de
Tractament Integrat de Llengües (TIL) per
millorar la competència lingüística.
2.2. Instauració progressiva del mètode ABN
a Primària i millorar la seua implantació
general en el centre.

TEMPORALITZACIÓ

- Les programacions didàctiques són
Curs Curs Curs Curs elaborades acord a aquesta metodologia.
22-23 23-24 24-25 25-26 - L´alumnat millora les seues competències
lingüístiques gràcies a la implantació TIL.
- L´alumnat de 4rt, 5é i 6é de Primària
incorporen el mètode ABN en els cursos
Curs Curs Curs Curs
22/23, 23/24 i 24/25 respectivament.
22-23 23-24 24-25 25-26
- Es posen en marxa mesures
organitzatives que milloren la implantació.

2.3. Organització, distribució i adquisició dels
recursos didàctics, manipulatius i tecnològics

EQUIP
DIRECTIU
TUTORS/ES

CLAUSTRE

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

El claustre acorda la realització de
projectes per afavorir la millora
competencial lingüística en valencià.

CLAUSTRE

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

Les programacions didàctiques contenen
tasques competencials programades.

CLAUSTRE

clau.

ciències i el foment lector.

COMISSIÓ ABN

Les aules estan dotades amb el material
didàctic, manipulatiu i tecnològic que
necessiten i tenen l´inventari corresponent.

2.5. Planificació de tasques competencials

la biblioteca per millorar l´aprenentatge de les

TUTORS/ES

Curs
25-26

(Ràdio-escola, literaris, teatre,…)

2.6. Recuperació i adequació de l´aula-taller i

COMISSIÓ
TIPOLOGIES

Curs
24-25

2.4. Planificació de projectes per a la millora

per al desenvolupanent de les competències

RESPONSABLE

Curs Curs
22-23 23-24

necessaris que faciliten l´aprenentatge.

de la competència lingüística en valencià.

INDICADOR D´ÈXIT

L´aula taller i la biblioteca disposen de les
Curs Curs Curs Curs condicions necessàries per poder ser
22-23 23-24 24-25 25-26 utilitzats i millorar l´aprenentatge científic i
el foment de la lectura.

EQUIP
DIRECTIU

CLAUSTRE
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OBJECTIU 3 : Fomentar la igualtat de gènere impulsant un model d'escola inclusiva i coeducativa.
LÍNIES D´ACTUACIÓ

3.1 Conèixer el marc conceptual i legal de la
identitat de gènere en l'Educació Infantil.
3.2.Conèixer el desenvolupament psicosexual
de l’alumnat.

TEMPORALITZACIÓ
Curs
22-23

Curs
23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

INDICADOR D´ÈXIT

- Es realitzen reunions per conèixer la
normativa sobre la identitat de gènere.

EQUIP
DIRECTIU

- Es planifiquen activitats dins de la tutoria
Curs Curs Curs Curs per conèixer a l'alumnat.
22-23 23-24 24-25 25-26 - S´estableixen reunions amb les famílies
per recopilar més informació de l'alumnat.

CLAUSTRE

- Es planifiquen formacions o xerrades en
el centre sobre identitat de gènere.

CLAUSTRE
COORD.CIC

3.3. Acostar-se a la diversitat sexual, de
gènere i familiar.

Curs
22-23

3.4. Reflexió sobre prejudicis i estereotips de
gènere en Educació Infantil i Primària.

- El professorat assegura el repartiment
Curs Curs Curs Curs equitatiu i gaudir per igual dels espais.
22-23 23-24 24-25 25-26 - En les activitats d'aula s'inclouen
referents femenins en tots els àmbits.

3.5.Conèixer recursos i activitats per a
treballar la identitat en Educació Infantil i
Primària, guies afectivosexuals.

RESPONSABLE

Curs
23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

CLAUSTRE
COORD. CIC

-S´incorporen activitats de les guies REICO
EQUIP
- El professorat utilitza materials didàctics
DIRECTIU
no esteriotipats.
Curs Curs Curs Curs
22-23 23-24 24-25 25-26 - Es treballa el dia de la família per a
CLAUSTRE
mostrar tots els tipus de famílies actuals.
- S´utilitza un llenguatge inclusiu a nivell
COORD. CIC
escolar i de comunicació amb les famílies.

3.6. Treball sobre la visió de la identitat
afectivosexual en Educació Infantil i Primària
com a part del desenvolupament de l'alumnat.

- S´inclouen lectures, cançons, poesies,
endevinalles,.., cuidats en relació al gènere
Curs Curs Curs Curs
22-23 23-24 24-25 25-26 - S´incorporen tècniques d'aprenentatge
cooperatiu per a promoure la cooperació a
l'aula i en la gestió del grup.

3.7. Continuació del programa afectiu-sexual.

Curs
22-23

Curs
23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

Es planifiquen i realitzen les sessions per a
docents, alumnat i famílies del programa.

CLAUSTRE
COORD. CIC
EQUIP
DIRECTIU
12

DOCENTS I LÍNIA PEDAGÒGICA
OBJECTIU 4: Unificar documents de programació i planificació i compartir bones pràctiques docents.
LÍNIES D´ACTUACIÓ

4.1. Disseny de models de planificació i
organització consensuat pel claustre.
4.2. Disseny d´un model d´adaptació
curricular consensuat pel claustre.

TEMPORALITZACIÓ

INDICADOR D´ÈXIT

RESPONSABLE

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

Tot el professorat utilitza el mateix disseny
per a elaborar els seus documents de
planificació i organització.

CLAUSTRE

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

Tot el professorat utilitza el mateix disseny
per a elaborar les adaptacions curriculars.

CLAUSTRE
EQUIP
INCLUSIÓ

- El professorat accedeix als documentes
que necessita i troba fàcilment la
Curs Curs Curs Curs
documents del centre mitjançant la plataforma 22-23 23-24 24-25 25-26 informació.
- Enquesta sobre l´accés a la informació i
AULES.
documents de centre.
4.3. Millorar l´accesibilitat a tots els

Es planifiquen sessions per compartir
Curs Curs Curs Curs experiències i bones pràctiques entre
l´intercanvi de bones pràctiques i experiències 22-23 23-24 24-25 25-26
companys/es.
entre els membres del Clasutre.
4.4. Crear comunitats docents per a

4.5. Compartir amb equips directius d´altres
centres punts forts, inquietuds, dificultats,…

4.6. Revisió i actualització de documents del
centre.

EQUIP
DIRECTIU

EQUIP
DIRECTIU
CLAUSTRE

Registre dels contactes amb altres centres
indicant el motiu i els temes tractats.

EQUIP
DIRECTIU

- S´adapta el PLC al nou disseny curricular
segons les intruccions d´inici de curs.
- Es modifica el PEC d´acord a la situació
Curs Curs Curs Curs
real del centre.
22-23 23-24 24-25 25-26
- S´elabora el projecte de gestió i règim.
- S´elaboren les normes d´organització i
funcionament del centre.

EQUIP
DIRECTIU

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26
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OBJECTIU 5: Coordinar i planificar les noves metodologies de treball recentment incorporades al PEC del
centre.
LÍNIES D´ACTUACIÓ

5.1. Elaboració de les programacions d´ABN.

TEMPORALITZACIÓ

INDICADOR D´ÈXIT

- S´elabora la programació de 4rt Prim en
el curs 21/22.
Curs Curs Curs Curs - S´elabora la programació de 5é Prim en
22-23 23-24 24-25 25-26 el curs 22/23.
- S´elabora la programació de 6é de Prim
en el curs 23/24.

RESPONSABLE
COMISSIÓ ABN
EQUIP
DIRECTIU
TUTORS/ES

Es proposen reunions puntuals per posar
Curs Curs Curs Curs en comú dificultats, inquietuts i punt forts
fer valoració de l´aplicació del mètode ABN i la 22-23 23-24 24-25 25-26
de l´aplicació del mètode ABN i la
metdologia TIL.
metodologia TIL.

COMISSIÓ ABN
COMISSIÓ TIL

5.3. Creació d´un banc de recursos digital i

COMISSIÓ ABN
COMISSIÓ TIL
CLAUSTRE

5.2. Planificació de reunions continuades per

tangible amb recursos ABN i TIL.
5.4. Coordinació de les comissions ABN i TIL i
planificar les actuacions a realitzar.

5.5. Foment de la formació docent en ABN i
TIL.

5.6. Elaboració d´un protocol d´atenció per al
professorat nouvingut.

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

Existeix un banc de recursos de fàcil accés
per a tots els membres del claustre.

- Es planifica un calendri de reunions d les
Curs Curs Curs Curs comissions ABN i TIL.
22-23 23-24 24-25 25-26 - S´estableixen les tasques i els objectius a
assolir per la comissió.
Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

El PAF compta amb modalitats formatives
Curs relatives a l´ABN i TIL.

25-26

L´equip directiu disposa d´un protocol que
facilita la incorporació i l´adaptació del
Curs Curs Curs Curs
professorat nouvingut, tant del
22-23 23-24 24-25 25-26
funcionament general del centre, com de
les metodologies que s´apliquen al mateix.

EQUIP
DIRECTIU

EQUIP
DIRECTIU
EQUIP
DIRECTIU
COORDINACIÓ
FORMACIÓ

EQUIP
DIRECTIU
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OBJECTIU 6: Transformar els espais del centre per desenvolupar metodologies actives i inclusives.
LÍNIES D´ACTUACIÓ

6.1. Reflexió i promoció de transformacions
dels espais interiors i exteriors del centre, per
part dels equips docents des de
l’experimentació.

TEMPORALITZACIÓ

- S´impulsa i es recolza des de l'Equip
directiu totes les actuacions relacionades
Curs Curs Curs Curs
amb la transformació dels espais.
22-23 23-24 24-25 25-26
- Es celebren reunions per dissenyar,
analitzar o cercar accions d’innovació.

6.2. Participació en IMOU-TE per visitar
escoles inspiradores que han transformat els
seus espais.

INDICADOR D´ÈXIT

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

- El centre participa en IMOU-TE.
- Es planifiquen dins del PAF propostes
relacionades amb la transformació
d´espais.

6.3. Reflexió de la pràctica docent per
repensar els espais i elements escolars i
promoure transformacions en el centre i les
aules.

- Reunions (cicles i claustres) per posar en
comú i reflexionar aspectes observats a
Curs Curs Curs Curs l'escola visitada en IMOU-te.
22-23 23-24 24-25 25-26 - Seminaris per repensar els espais i
elements escolars i promoure
transformacions en el centre i les aules.

6.4. Educar la mirada per valorar
l'arquitectura, mobiliari i estètica com a
facilitadors de l'aprenentatge.

- Lectures d'articles i llibres realacionats
Curs Curs Curs Curs amb els espais.
22-23 23-24 24-25 25-26 - Ponències amb experts en espais per
resoldre dubtes i inquietuds dels mestres.

6.5. Transformació i millora dels espais del
centre com a eina d’aprenentatge.

- Es dissenya i sol.licita un PIE relacionat
amb la transformació dels espais per tindre
recursos per portar endavant el nostre
Curs Curs Curs Curs
projecte de transformació
22-23 23-24 24-25 25-26
- Registre d'actuacions (transformacions)
fetes als espais interiors i exteriors del
centre.

RESPONSABLE

CLAUSTRE

EQUIP
DIRECTIU
CLAUSTRE

CLAUSTRE

EQUIP
DIRECTIU
CLAUSTRE

CLAUSTRE
COMUNITAT
EDUCATIVA
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OBJECTIU7:Dissenyar el Projecte Digital de Centre per millorar la competència digital docent i de l´alumnat
LÍNIES D´ACTUACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

7.1 Detecció de les necessitats de formació
del professorat al voltant de la ultilització de

determinar una visió i missió.
7.3. Dissenyar i posar en marxa la web del
centre.
7.4. Utlitizar les plataformes oficials de la
Conselleria per a l´organització interna del
Claustre.

Curs
24-25

Curs
25-26

S´aplica el programa Selfie for Teacher i
Selfie del Pla Digital de Conselleria per
analitzar el punt de partida de formació
docent.

ASSESSORA
PDC

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

El centre analitza els resultats del Selfie i
determina la visió i missió del PDC.

EQUIP
IMPULSOR

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

El centre disposa d´una web útil i
actualitzada per al professorat, alumnes i
famílies.

COORD. TIC
EQUIP
DIRECTIU

- El Claustre accedeix a AULES per
consultar tota la informació relativa al
Curs Curs Curs Curs
funcionament del centre.
22-23 23-24 24-25 25-26
- Es comuniquen les reunions, claustres,
Consells per les vies oficials de Conselleria

7.5. Incorporació de propostes TAC a les
programacions didàctiques per milorar la

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

Es proposen propostes TAC a les
programacions didàctiques.

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

Es celebren xerrades per a alumnat i
famílies sobre ús responsable

competència digital de l´alumnat.
7.6 Foment de l´ús responsable d´Internet i les
xarxes socials.
7.7. Apropar i acompanyar a tota la comunitat
educativa a que coneguen i utilitzen
correctament les vies de comunicació i de
treball oficials de la Conselleria.

RESPONSABLE

Curs Curs
22-23 23-24

les TIC i promoure la seua formació.
7.2. Anàlisi de debilitats i fortalesses per

INDICADOR D´ÈXIT

Les famílies utilitzen i dominen l´ús de les
vies de comunicació i de treball oficials:
Curs Curs Curs Curs Ús correu @edu.gva.es
22-23 23-24 24-25 25-26
- Webfamília.
- AULES.

EQUIP
DIRECTIU

CLAUSTRE
CAP D´ESTUDIS
EQUIP
DIRECTIU

EQUIP
DIRECTIU
TUTORS/ES
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COMUNITAT EDUCATIVA

OBJECTIU 8: Millorar el funciomanent en les reunions del centre i la comunicació amb l´equip docent.
LÍNIES D´ACTUACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

8.1. Elaboració d´un protocol per afavorir un
correcte funcionament de les reunions.

Curs
22-23

Curs
23-24

Curs
24-25

INDICADOR D´ÈXIT

- Les reunions del centre flueixen
correctament en temps i forma gràcies a
Curs l´aplicació del protocol elaborat.

25-26

RESPONSABLE

EQUIP
DIRECTIU

- Enquesta als Claustre i Consell sobre el
grau de satisfacció de les reunions.
8.2. Plasmar els acords tractas als Claustres i
al Consell Escolar.
8.3. Publicació d´un calendari mensual de
reunions.

Curs
22-23

Curs
23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

Els acords del Claustre i del Consell
Escolar, queden reflectits a la plataforma
AULES al finalitzar cada reunió.

EQUIP
DIRECTIU

Curs
22-23

Curs
23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

La sala de mestres disposa d´un calendari
mensual amb tots les reunions previstes
per a cada mes.

EQUIP
DIRECTIU

Curs
22-23

Curs
23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

Registre de les reunions informatives
realitzades.

EQUIP
DIRECTIU

8.4. Convocar reunions informatives
periòdiques per tal de mantindre informat el
Claustre.
8.5. Dotació d´un llistat per al professorat amb

S´entrega als membres del claustre un
Curs Curs Curs Curs
les tasques d´inici i final de curs amb les dates 22-23 23-24 24-25 25-26 document amb les tasques a realitzar i el
seu període.
corresponents.

EQUIP
DIRECTIU
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OBJECTIU: 9 Millorar la conviència dels membres de tota la comunitat educativa.
LÍNIES D´ACTUACIÓ

9.1. Reprendre els programa RETO i de
convivència del centre.
9.2. Conciènciació cap a les famílies i
l´alumnat sobre l´ús responsable de les
xarxes socials i internet.

TEMPORALITZACIÓ
Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

INDICADOR D´ÈXIT

- El centre planifica i du a terme les
accions del programa RETO.

- El centre organitza actes diversos com
xerrades, per concienciar a les famílies
Curs Curs Curs Curs
sobre l´ús de les xarxes socials i internet.
22-23 23-24 24-25 25-26
- Registre d´assistència a las xerrades.

9.3. Posada en pràctica del projecte de
mediadors entre l´alumnat.
9.4. Establiment d´un equip mediador docent.
9.5. Protocolitzar aquells procediments que
siguen necessaris.

RESPONSABLE
COORD. CIC
EQUIP
DIRECTIU
COORD. CIC
EQUIP
DIRECTIU

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

- Les tutories organitzen l´acció de
mediació de l´alumnat.

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

- El centre compta amb un equip de
mediador docent.

EQUIP
DIRECTIU

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

- L´equip directiu, amb consens dels
diferents òrgans, elabora els protocols
necessaris.

EQUIP
DIRECTIU

CLAUSTRE
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OBJECTIU 10: Potenciar la participació i la coordinació amb tots els membres de la comunidad educativa i
amb altres institucions educatives.
LÍNIES D´ACTUACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

10.1. Obrir el centre a la participació de
membres de la Comunitat Educativa en el

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

procés d´aprenentatge de l´alumnat.

INDICADOR D´ÈXIT

Registre de la participació de membres de
la comunitat educativa en el procés
d´aprenentatge de l´alumnat.

RESPONSABLE
EQUIP
DIRECTIU
CLAUSTRE

10.2. Organització de jornades de portes
obertes per tal de donar a conéixer el nostre
centre i els projectes que es duen a terme en

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

El centre organitza una jornada de portes
obertes per donar a conèixer el nostre
centre.

EQUIP
DIRECTIU
CLAUSTRE

el centre.
10.3. Establiment de trobades entre l´equip
directiu i la direcció de l´AMPA per coordinar

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

Registre de reunions amb l´AMPA per
coordinar les activitats que ens ocupen.

les tasques conjuntes que ens ocupen.
10.4. Planificació de xerrades temàtiques
d´interés per a les famílies del nostre centre.

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

Registre de xerrades realitzades d´interés
per a les famílies: tècniques d´estudi, ús
responsable xarxes socials,…

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

El centre entrega a les famílies una guia
amb pautes per a la millora de la
competència lingüística en valencià.

10.5. Elaboració d´una guia per a les famílies
per a involucrar-les en la millora de la
competència lingüística en valencià.
10.6. Apropar i acompanayar a tota la
comunitat educativa a que coneguen i
utilitzen correctament les vies de comunicació
i de treball oficals de la Conselleria.

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

El professorat aplica estratègies per
comprovar que les famílies dominen l´ús
de les vies de comunicació i de treball.

EQUIP
DIRECTIU
AMPA
EQUIP
DIRECTIU
EQUIP
DIRECTIU
CLAUSTRE
EQUIP
DIRECTIU
CLAUSTRE
FAMÍLIES

19

10.7. Realització d´activitats diverses per tal
de crear un bon ambient i un bon clima de

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

treball al centre.

Es planifiquen activitats lúdiques entre la
comunitat educativa que afavoreixen un
bon clima de convivència.

EQUIP
DIRECTIU

10.8. Planificació de reunions amb l´escoleta
municipal (1er cicle Inf), CEIP La Muralla i
l´IES Camp de Morvedre per planificar
actuacions que afavorisquen l´adaptació del
nostre alumnat.

10.9. Organització activitats conjuntes amb el
CEIP La Muralla.

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

- Registre de les reunions realitzades amb
l´escoleta municipal i amb l´IES Camp de
Curs Morvedre.
25-26

EQUIP
DIRECTIU

- Registre dels acords establerts per
afavorir l´adaptació del nostre alumnat.
- Els dos centres del municipi col·laboren i
planifiquen activitats en les quals participa
Curs Curs Curs Curs
alumnat de les dues escoles.
22-23 23-24 24-25 25-26

EQUIP
DIRECTIU

- Registre d´activitats realitzades.
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INSTAL-LACIONS, ENTORN I CONTEXT EDUCATIU
OBJECTIU 11: Promoure accions sostenibles per contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.
LÍNIES D´ACTUACIÓ

11.1. Fomentar l´ús del vehicles no
motoritzats per vindre a l´escola.

TEMPORALITZACIÓ

11.3.Augmentar les zones verdes al pati per
reduir la petjada ecològica.
11.4. Substitució de les persianes actuals per
altres que aprofiten la llum solar.

RESPONSABLE
CLAUSTRE

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

- El centre compta amb un parc mòbil per a
patinets i bicis.

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

El centre disposa de diversos contenidors
que composen un punt net.
(Cada dimecres ix a l´ecoparc mòbil)

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

El nostre centre disposa de més zones
verdes.

11.2. Instal·lació d´un punt net a la nostra
escola.

INDICADOR D´ÈXIT

TUTORS/ES
ALUMNAT
EQUIP
DIRECTIU
AJUNTAMENT

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

El centre disposa de noves persianes que
eviten encendre els llums.

EQUIP
DIRECTIU

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

Es planifiquen reunions amb el personal de
l´Ajuntament per traslladar propostes per
crear rutes segures a l´escola.

EQUIP
DIRECTIU

11.5. Foment de la creació de rutes segures a
l´escola des de diverses zones del municipi
tant per a vianants com per a vehicles no

AJUNTAMENT

motorizats.
11.6. Disposició de plaques solars per ser un
edifici autosuficient.

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

El centre és autosuficient gràcies a la
instal·lació de plaques solars.

EQUIP
DIRECTIU
AJUNTAMENT
CONSELLERIA
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OBJECTIU 12:Transformar els espais exteriors per tal de convertir-los en actius, coeducatius i sostenibles.
LÍNIES D´ACTUACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

INDICADOR D´ÈXIT

RESPONSABLE

- El centre sol·licita un PIE per a

12.1.Transformació del nostre pati perquè siga

transformar el pati del centre.

un espai actiu, coeducatiu i sostenible.
Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

- El nostre pati:
✓ És un lloc de socialització.
✓ És un espai sense barreres.
✓ És un espai igualitari.

EQUIP
DIRECTRIU
COMUNITAT
EDUCATIVA

OBJECTIU 13: Utilitzar les instalacions públiques i el nostre entorn per enriquir la formació i el progrés del
nostre alumnat així com fomentar hàbits saludables.
LÍNIES D´ACTUACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

13.1. Planificació i realització, amb la
col·laboració de l´Ajuntament i la Policia Local
de Canet d´en Berenguer, d´un programa

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

d´Educació Vial.
13.2. Foment de la cura de la natura del
nostre entorn mitjançant propostes

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

didàctiques.
13.3. Dissenyar i dur a terme una planificació
d´activitats nàutiques tant a la piscina coberta
municipal, com al club nàutic del municipi.

Curs Curs
22-23 23-24

Curs
24-25

Curs
25-26

INDICADOR D´ÈXIT

- El centre té elaborat un programa
d´Educació Vial.
- L´alumnat del centre participa en les
sessions d´Educació Vial planificades.
- El centre planifica eixides al nostre entorn
natural per fomentar el respecte pel medi
ambient. Registre d´eixides a la PGA.
- L´alumnat participa en activitats
nàutiques a la pisicina municipal.
- L´alumnat participa en activitats al club
nàutic del municipi.

RESPONSABLE
EQUIP
DIRECTIU
AJUNTAMENT
POLICIA LOCAL

CLAUSTRE

CLAUSTRE
ESP. ED. FÍSICA
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ESTIL I IDENTITAT DE L´EQUIP DIRECTIU
Entenc la funció directiva com un element dinamitzador de la pràctica diària que
s´enriqueix continuament amb les aportacions de tots els sectors de la comunitat
educativa: claustre, Consell Escolar, AMPA, famílies, institucions locals, etc…
Al Decret 253/2019 de 29 de novembre, estan establides les funcions de la direcció. El
compromís per complir totes elles serà total, però vull destacar una d´elles que serà clau
en la meua tasca com a director : c) Exercir la direcció de gestió i la direcció pedagògica,
garantir la inclusió de tot l´alumnat, promoure la investigació i la innovació educativa, i
impulsar plans per a la conscució dels objectius del projecte educatiu de centre.
Com a cap del meu equip directiu i del personal de centre, el meu equip i jo projectarem
un lideratge modern que respon a unes característiques que considerem fonamentals:

✓ Accesibilitat: la meua porta i la del meu equip sempre estaran obertes per a atendre
qualsevol necessitat del qualsevol membre de la Comunitat Educativa.

✓ Implicació: l´equip directiu ha de ser l´espill en el qual es miren la resta de companys
i companyes del Claustre. Per tant, serem exemple d´implicació en totes les tasques
diàries de la vida del centre.

✓ Líder de líders: Com a director és fonamental extraure el màxim de cada membre del
claustre per liderar la nostra escola. El nostre equip docent està ple de persones que
poder exercir lideratge.

✓ Comunicació: Una bona comunicació és essencial en la vida del centre. Serem un
equip comunicatiu, entre nosaltres, amb el claustre i amb tota la comunitat educativa.

✓ Transparència: tots els tràmits i decisions es realitzaran en base a la normativa de
Conselleria d´Educació i tota la comunitat educativa estarà assabentada dels
procediemts que es duguen a terme.

✓ Confiança: La comunitat educativa i, especialment, el Claustre, ha de tindre
confiança en el meu equip directiu. Per això, la nostra actitud com a equip, ha
d´afavorir que es cree eixe vincle de confiança.

✓ Gestió eficient: hem de gestionar els recursos personals i materials de la millor
manera possible per tal que siguen aprofitats satisfactòriament per l´alumnat.

✓ Empatia: com a director, mantindré una actitud empàtica amb tot el meu equip per tal
de comprendre les situacions i els punts de vista de cada membre.
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✓ Respecte: ha de ser la insignia de la Comunitat Educativa. Des de la direcció del
centre promourem que el tracte entre tots els membres ha de ser respectuós.

✓ Clima positiu: entenem un bon clima com la base per a poder construir projectes
comuns com a escola. Per aquesta raó, la direcció del centre vetlarà per fomentar un
clima positiu al centre així com trobar solucions davant les dificultats.
A continuació detalle les persones que formaran part de l´equip directiu del CEIP Les
Palmeres:
๏ DIRECTOR: Francisco Solsona Tortajada

Donar el pas d´estar al capdavant d´aquest equip directiu ha
suposat una reflexió profunda. Soc conscient de totes les funcions de
la direcció d´un centre, i encara que sé que vindran moments
intensos, la il·lusió i les ganes que tinc (i tenim) per fer de la nostra
escola un lloc millor, són insuperables. El reptes que vindran els
afrontaré amb la resposabilitat que comporta i faré tot el que estiga al
meu abast per millorar l´educació de nostre alumnat.
Però aquest pas que he donat, mai haguera sigut possibe de no haver format el
meu equip. Compte amb Eva Gonzàlez com a cap d´estudis i tinc total confiança en ella.
Les seues ganes de treballar i fer tot el possible per millorar l´educació dels infants són la
seua insignia. També la seua formació és una fortalessa per a l´equip, doncs té tal
bagatge que la converteix en la millor companyera de viatge per assolir els objectius que
plantegem en aquest projecte. I per descomptat, el seu carisma i tracte amb els
companys/es és excel-lent.
En la secretaria continuarà Josep Vila. Valore molt positivament la seua presència a
l´equip, ja que tant Eva com jo, entrem nous a l´equip directiu i, per tant, Josep ens pot
aportar l´experiència d´haver estat sis cursos com a secretari. El seu domini sobre les
tasques administratives junt amb la seua antiguitat al centre, faran possible que totes les
funcions de la secretaria del centre estiguen perfectament executades.
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Un breu resum sobre el meu currículum: Soc diplomat en magisteri d´Educació
Física en 2008 per la Universitat Jaume I de Castelló. Un any més tard, vaig ingressar
al cos de mestres per l´especialitat d´Educació Primària. Nou van ser els anys que
vaig fer feina a la Marina Baixa ( 2 cursos al CEIP La Muixara a La Nucia i 7 cursos a
Polop de la Marina, al CEIP Sant Roc). Actualment, i des de 2018, estic al CEIP Les
Palmeres de Canet d´en Berenguer.
Durant tots aquests cursos escolars, he exercit sempre la figura de tutor, coincidint
en altres tasques com coordinador de cicle i coordinador de formació (2018- 2022).
També soc membre del Consell Escolar des de fa tres cursos.
La meua formació contínua és molt activa. Durant els últims anys he centrat la
meua formació en TIL (Tractament Integrat de Llengües), ABN i recursos TAC per a l´aula.
Aquest últim any, la meua formació s´ha dirigit de forma més intensa cap a cursos
relacionats amb la gestió directiva i qualitat de l´educació.
Pel que fa a la meua formació en idiomes, estic en possessió del Diploma de
Mestre en Valencià, el C2 de Valencià de l´EOI, el Mitjà de la Junta Qualificadora i el B1
d´Anglés de l´EOI i primer curs de B2 també superat.

๏ CAP D´ESTUDIS: Eva González Royo
Per a mí els dos motius principals que m´animaren a formar part
d´aquest equip van ser, d´una banda, la connexió a nivell
professional i personal amb el meu company Fran que presenta la
candidatura amb aquest projecte de direcció i, d´altra banda, la
il·lusió junt amb els meus companys/es d´equip d´aportar les
nostres ganes i il·lusió per millorar la qualitat de l´educació a la nostra
escola i de l´educació en general.
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Després de tants anys en el món de l´educació, crec que ha arribat el moment de
poder contribuir des d´altra posició per intentar lluitar i aconseguir l´escola que volem.
El director que m´acompanya despren entusiasme i ganes de treballar, idees
innovadores i, sobretot, qualitat humana. Que ell comptara amb mí, em va fer plantejar-me
moltes coses, però, una vegada analitzada la idea, vaig saber que la IL·LUSIÓ era mútua i
que podríem fer xicotets canvis que segur serviran per a aconseguir grans reptes en el
futur.
Els dos estem molt implicats en l´educació, tenim idees comuns, afins i innovadores
i, sobretot, moltes ganes d´aportar el nostre treball i il·lusió perquè l´educació de la nostra
escola siga de qualitat.
Em considere una persona treballadora i amb molt iniciativa, factors que són molt
importants per formar part de l´equip, a més a més, conec el món educatiu en profunditat i
des de diferents perspectives, després de tants anys treballant i implicant-me en funcions
importants.
Amb aquest projecte volem plantejar un canvi en la línia pedagògica i social del
nostre centre, volem una escola inclusiva, democràtica, social i basada en el diàleg on la
Comunitat Educativa puga participar en tots els aspectes. Volem una educació basada en
els valors de la col·laboració, respecte i no discriminació, si volem que la societat canvie,
l´escola ha de canviar en aquesta línia.
La meua aportació com a mestra d´Infantil en aquest centre, mestra d´educació
especial i llicenciada en psicopedagogia, seran perspectives molt importants per a exercir
la meua funció en l´equip.
● TREBALL ACTUAL: Assessora de Formació d´Educació Infantil al CEFIRE de
Sagunt durant cinc cursos escolars.
● FORMACIÓ I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL: - Diplomada en Magisteri,
especialitat d´Educació Especial. Promoció 1995/1998. - Diplomada en Educació
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Infantil. - Llicenciada en Psicopedagogia. - Funcionaria de carrera del cos de
mestres des de 1999. - Habilitacions: Educació Especial, Educació Primària i
Educació Infantil. - Certificat de Capacitació per a l´ensenyament del valencià.
- Coordinadora de cicle durant 7 cursos escolars en els diferents centres de treball.
- Membre del Consell Escolar. - Mestra d´Educació Primària i Educació Especial en
el CEIP Victoria i Joaquín Rodrigo (1999-2001). - Mestra definitiva d´Educació
Especial durant dos cursos al CEIP Juan Carlos I ( Almenara) en els cursos
2001-2003. - Mestra definitiva durant 14 cursos escolars al CEIP Maestro
Tarrazona, dels quals 5 d´ells, han sigut com a coordinadora de cicle i 4 de
coordinadora de formació.- Assessora de formació d´Educació Infantil al CEFIRE
de Sagunt des del curs 17-18 fins al 21-22.

๏ SECRETARI: Josep Ferrer Vila
Formar part de l'equip directiu d'un centre educatiu confereix una
visió més ampla i global sobre la nostra tasca educativa i tot allò
que l'envolta per tal de fer-la possible. La sobrecàrrega de feina
sovint es veu compensada per la satisfacció de veure el projecte
dut endavant. La meua capacitat i gust per la tasca administrativa
resulta de molta utilitat en un sector on la vocació del personal és docent i
manquen, tant les candidatures al lloc de secretaria, com persones amb la formació i
qualificació necessàries.
Una nova direcció i una nova cap d'estudis donaran frescor a tot el projecte, i la meua
experiència de sis anys com a secretari ajudaran molt a dur la tasca de l´equip endavant.
Breu Currículum: - FP2 Tècnic Administratiu. 14 anys treballats amb tasques
administratives/gestió. - Diploma de Mestre (2008). Oposició de 2010. - Secretari des de
setembre de 2016. - Capacitació de Valencià, mitjà de la Junta Qualificadora.
- C1 d'anglès.
27

PROCEDIMENT D´AVALUACIÓ DE LA GESTIÓ DIRECTIVA I DEL MATEIX PROJECTE

L´avaluació és un procés fonamental en tota acció educativa i, més encara, quan parlem
de la gestió directiva i del projecte de direcció. Avaluar allò que hem planificat i que hem
dut a terme ens servirà per saber el grau de consecució dels objectius, però també,
analitzar les dificultats que ens han sorgit per assolir alguns d´ells i d´aquesta forma
replantejar les línies d´actuació i/o els instruments utilitzats.
A) AVALUACIÓ DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ
A1) Tipus d´avaluació: Com serà la nostra avaluació?

✦ Diagnòstica: perquè analitzem i construïm a partir de les nostres fortaleses, debilitats,
millores i oportunitats.

✦ Formativa: perquè tant els nostres encerts com les nostres errades seran un
aprenentatge diari i seran una guia de la qualitat de la nostra tasca.

✦ Sumativa: ja que l´assoliment dels objectius afavorirà l´aparició de nous reptes i
objectius que enriquiran el projecte. Tots aquests objectius seran revisats anualment.

A2) Indicadors, estratègies i calendari d´aplicació:
Avaluació del compliment de cadascuna de les actuacions i plans concrets , en referència
als objectius del projecte. Indicarem en un apartat d´observacions qualsevol aspecte de
rellevància que hem de tindre en compte. Per a dur a terme aquest procés, proposem una
graella d´avaluació com la següent: ( i de forma més completa a l´annexe IV).

OBJECTIU 1: Desenvolupar actituds, metodologies i pràctiques que …
LÍNIES D´ACTUACIÓ I PLANS
CONCRETS

INDICADOR

GRAU
EXECUCIÓ
C

1.1. Augment de la presència…

Es realitzen recolzaments…

1.2. Aplicació d´estructures…

Les aules conten…

1.3. Establiment de l´estructura

Les tutories conten amb…

P

N
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Al finalitzar cada curs escolar, les actuacions proposades en aquest projecte seran
avaluades per part de:

EQUIP DIRECTIU

CLAUSTRE

CONSELL ESCOLAR

Una vegada realitzada l´avaluació, podrem replantejar i planificar sobre els objectius i
actuacions prevists per al proper curs. No obstant això, es realitzarà una avaluació
continuada per part de l´equip directiu per tal de detectar aquelles amenaces que puguen
sorgir i que dificulten l´assoliment d´alguns dels objectius així com corregir possibles
desviacions sobre la temporalització prevista.
El projecte de direcció també serà avaluat al finalitzar el quatre cursos escolars del
mandat.
B) AVALUACIÓ DE LA FUNCIÓ DIRECTIVA
B.1.) Autoavaluació
- Indicadors, estratègia i calendari d´aplicació:
Per a l´avaluació de la gestió directiva, utilitzarem com a referent les funcions de la
direcció del centre d´acord amb l´article 18 del Decret 253/2019 , de 29 de novembre, del
Consell, de regulació de l´organització i el funcionament dels centres públics que
imparteixen ensenyaments d´Educació Infantil o d´Educació Primària.
Així doncs, els indicadors de la nostra autoavaluació seran les funcions directives
presents en l´article de la citada Ordre i l´instrument emprat serà un qüestionari
d´avaluació tal i com podem veure a l´annexe III. Aquesta es durà a terme al finalitzar
cada curs escolar. Detallem una breu graella de com és aquest document:
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DIMENSIÓ 6
INDICADOR 6.1.

ESCALA
DE VALORACÓ

Impulsar projectes d´innovació pedagògica
Impulsa el desenvolupament de projectes propis del centre.
1

La direcció no impulsa cap projecte des del centre.

2

La direcció impulsa els projecte únicament establerts per l´Administració.

3

La direcció impulsa projectes establerts de l´Administració i d´innovació
pegagògica i es duen a terme.

4

La direcció implusa projectes establerts per l´Admiinistració i d´innovació
pedagògica que milloren el context educatiu del nostre centre.

B.2. ) Avaluació per part de la Comunitat Educativa.
Serà fonamental per tal de millorar la nostra gestió directiva que tota la Comunitat
Educativa avalúe les nostres actuacions realitzades. Per a dur a terme aquesta avaluació,
realitzarem diferents qüestionaris per a cadascun dels sectors: professorat, alumnat i
famílies (annexe V). És fonamental entendre aquests qüestionaris com un instrument per
a la millora.

CONCLUSIÓ I AGRAÏMENTS
Per concloure, vull agrair a totes aquelles persones que han mostrat la seua
confiança en mi per dur endavant aquest projecte. He rebut mostres de suport que m´han
donat encara més confiança per iniciar aquest gran repte que afronte amb la màxima
il-lusió i entusiasme possible. També vull agrair a qui, amb el seu assessorament i
experiència, m´ha aportat una visió més global sobre alguns aspectes del projecte.
Ha resultat un goig l´elaboració d´aquest document, que ha estat dissenyat amb
l´estima i la cura que mereix. He somiat en ell, i en més d´una ocasió, però necessite més
somiadors per fer-ho una realitat. Com deia Helder Câmara: “Quan només somia un sol,
és un somni, una fantasia. Quan molts somien junts, el somni esdevé realitat.”
PER TU I AMB TU, SOM I FEM ESCOLA.

Francisco Solsona Tortajada
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ANNEXE 1

BIBLIOGRAFIA
✴

Inclusión:acciones en primera persona. Inidicadores y modelos para centros
inclusivos. Manual práctico. Antonio Márquez, Silvana M.Corso, Isabel Villaescusa,
Lola Alcántara

✴

Resolució de 20 de febrer de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la
qual es convoca procediment selectiu de nomenament de directores i directors de
centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana.

✴

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

✴

Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

✴

Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis
d’equitat i d’inclusió en el sistema educatiu valencià.

✴

Ordre 20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport, per la qual es regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió
de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu
valencià.

✴

Decret 253/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l´organització i el
funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d´Educació Infantil
o d´Educació Primària.

✴

Materials del curs “Marco normativo a tu alcance”.

✴

Materials del curs “Millora de la competència de la funció directiva”. Xerrada de l
´inspector al País Basc, Xabier Balerdi Iraola, sobre l´avaluació de la gestió directiva
als centres educatius.

✴

Documents del centre: PEC, Projecte Lingüistic de Centre, PGA, Pla d´Acció Tutorial,
Pla de Foment Lector, PADIE, …
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ANNEXE II
PROTOCOL PER UN BON FUNCIONAMENT DE LES REUNIONS
✓ Enviar la informació sobre els temes a tractar en la suficient antel·lació perquè els
membres de la reunió disposen del temps necessari per al seu anàlisi.
✓ Convocar els participants amb la màxima antel·lació possible.
✓ Reflectir en la convocatòria les següents dades: dia i hora, lloc, persones
convocades i ordre del dia.
✓ Respectar l´ordre del dia.
✓ Determinar un temps de debat per a cada punt. Fixar un temps posterior per a
determinar els acords després del temps de debat.
✓ Respectar el torn de paraula en tot moment.
✓ Mantindre un to de veu calmat en les intervencions.
✓ Mantindre una escolta activa cap als companys/es.
✓ Mantindre un actitud participativa.
✓ Lectura dels acords establerts en cada sessió.
✓ Romandre a la reunió fins que s´alce la sessió.
✓ Registrar la informació més rellevant i els acords presos a la plataforma pertinent.
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ANNEXE III

PROTOCOL DEL PROFESSORAT NOUVINGUT
1) Visita a les instal·lacions del centre i explicació de les mateixes.
2) Breu explicació de les metodologies aplicades en el centre.
3) Entrega d´un dossier amb la següent informació:
3.1. Horaris del centre.
3.2. Organització entrades i exidies (portes i accesos).
3.3. Relació de personal docent i no docent.
3.4. Breu resum de l´organització i funcionament del centre.
3.5. Explicació detallada de les metodologies aplicades al centre.
4) Informació sobre el grup-classe. Reunió amb PT per conèixer l´alumnat amb NEAE.
5) Facilitar l´accés a tots els documents de centre.
6) Explicar els objectius del projecte de direcció.
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ANNEXE IV

OBJECTIU 1 : Desenvolupar actituds,metodologies i pràctiques que
afavorisquen la inclusió de l´alumnat.
LÍNIES D´ACTUACIÓ

INDICADORS

1.1. De presència i participació

EXECUCIÓ

A

1.1.1. Augment de la presència física
a l´aula ordinària de l´alumnat amb
NEAE.

Es realitzen recolzaments inclusius dins de
l´aula i per a tot l´alumnat.

1.1.2. Aplicació d´estructures
d´aprenentatge cooperatiu entre
iguals.

Les aules compten amb una distribució que
afavoreix l´aprenentatge cooperatiu.

1.1.3. Establiment de l´estructura
alumne-tutor.

Les tutories compten amb l´estructura alumnetutor. Registre de les parelles.

1.1.4. Anàlisi i eliminació de les
barreres que dificulten l´accesibilitat
d´aprenentatge i participació.

El claustre detecta i elimina les barreres
d´accesibilitat física, sensorial, cognitives i
emocional.

P

1.2. D´organització:
1.2.1. Foment de la docència
compartida com a recolzament del
procés d´ensenyamentaprenentatge.

El professorat disposa d´un espai i d´un temps
en el seu horari per coordinar les actuacions
compartides.

1.2.2. Priorització de l´elaboració
dels horaris de PT i AL.

El professorat disposa del seu horari amb les
sessions assignades de PT i AL.

1.3. Metodològiques:
- Els dissenys curriculars presenten informació
en diferents formats i són flexibles pel que fa a
les formes en les quals poden expressar el
1.3.1. Desenvolupament d´opcions
seu aprenentatge.
per a la personalització i flexibilització - Els plantejaments didàctics plantegen
de les propostes didàctiques.
diferents nivells de dificultat.
- S´ofereixen itineraris personalitzats.
d´aprenentatge que permeten a l´alumnat
completar el seu aprenentatge.
EXECUCIÓ: A= ACONSEGUIT

I= INICIAT

N: NO INICIAT/NO ACONSEGUIT34
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ANNEXE V

QÜESTIONARI DE VALORACIÓ DE LA FUNCIÓ DIRECTIVA.
DIMENSIÓ DE L´AVALUACIÓ

ESCALA de
VALORACIÓ

INDICADORS
1

1.- Ostentar la representació
institucional.

- Representa el centre davant la Comunidad Educativa.
- Representa en el centre a l´Administració Educativa.
- Es relaciona de forma adequada amb l´Administració.

2.- Exercic la caporalia del
personal del centre.

- Respecta els drets i deures de cada membre de la
Comunitat Educativa.
- Du a terme el control d´absències del professorat.
- Ha organitzat un adequat mecanisme de substitucions.
- Adverteix a qui incumpleix les seues obligacions.

3.- Garantitzar el complimient de
les lleis i la resta de
disposicions vigents.

- Informa sobre la normativa vigent i sobre el seu significat
- Recolza les seues actuacions i decisions en la normativa.
- Informa els professors sobre la nova normativa.

4.- Realitzar la gestió
administrativa.

- La Secretaria del centre funciona adequadament.
- Troba mecanismes d´informació pública adequats.
- Elabora el presupost i garanteix que la gestió econòmica
siga correcta.

5.- Exercir la direcció pedagògica
i la coordinació dels
processos d´ensenyamentaprenentatge.

- Treballa en equip amb la Caporalia d´Estudis i altres
càrrecs directius.
- Favoreix la presa d´acords en la COCOPE i en el
Claustre.
- Dinamitza el funcionamient dels òrgans de coordinació.
- Promou la reflexió i el debat sobre els resultats educatius i
acadèmics de l´alumnat.

6.- Impulsar projectes
d´innovació pedagògica.

- Impulsa el desenvolupament de projectes propis del
centre.
- Sol·licita el desenvolupament de projectes institucionals.
- Impulsa i recolza les propostes innovadores del
professorat.

7.- Promoure el desenvolupament
institucional del centre, que
propicie l´avaluació interna i
els acords de millora.
Col·laboració amb les
avaluacions externes.

- Defineix les prioritats educatives i objectius del centre.
- Comparteix responsabilitats amb altres òrgans del centre.
- Desenvolupa en el centre mesures o plans de millora.
- Informa a la Comunitat Educativa sobre les avaluacions
institucionals que es duen a terme i sobre els seus
resultats.

8.- Desenvolupar mesures de
millora de la convivència i del
clima escolar i per a la
prevenció de conflictes.

- S´aplica allò establert en el Pla de Convivència i en el
RRI.
- S´utilitza en el centre la mediació escolar.
- Supervisa els processos de correcció de conductes
contràries a la convivència.

9.- Dinamitzar el funcionamient
del Consell Escolar.

- Convoca al Consell Escolar amb antelació i facilita la
documentació a tractar.
- Prepara i aporta propostes de l´Equip Directiu sobre els
temes que es tracten.
- Estimula la participació i el intercanvi d´opinions.
- Executa els acords adoptats que respeten la legalitat.

10.- Fomentar la participació de
tots els sectors de la
Comunitat Educativa en la
vida del centre.

- Manté relacions institucionals amb l´AMPA.
- Facilita la participació d´alumnes.
- Està informat del desenvolupament de les tutoriess amb
alumnes i famílies.

11.- Impulsar la col·laboració amb
institucions i organismes de
l´entorn.

- Amb altres serveis Educatius.
- Amb institucions, organismes i empreses.
- Amb l´Ajuntament de la localitat.

2

3

4
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