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Projecte de Direcció presentat d’acord amb les bases tercera i cinquena de la Resolució del Conseller 

d’Educació i Universitats de 20 desembre de 2019 per la qual es convoca el concurs de mèrits per a la 

selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i s’aproven les 

bases que l’han de regir (BOIB núm.8 de 18 de gener de 2020)  
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1. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 
D’ençà que vaig aprovar les oposicions, l’any 1990, he treballat en el CEIP Felip Bauçà. Ja des 

d’un bon principi em  vaig implicar en la gestió del centre i vaig formar part de l’equip directiu primer 

com a secretari  i després com a cap d’estudis. Aquest curs 2019-2020 farà 12 anys que estic ocupant el 

càrrec de director, sempre amb el mateix equip, na Laura Hernández i na Isabel Porcel. Amb el suport 

del claustre hem anat gestionant el centre en tots els àmbits i sempre hem tingut la confiança de tots els 

companys per presentar les corresponents actualitzacions del nostre projecte de direcció embrionari. Aca-

bats els tres períodes de mandat i una vegada aconseguida la confiança del claustre ens veiem amb coratge 

per presentar aquest nou projecte, que si bé en algunes línies serà continuïsta també introduirem aspectes 

novedosos en les nostres propostes. La nostra intenció és fer-lo realitat i no oblidam que sense l’ajut i el 

compromís de tots, les intencions, els objectius i les actuacions que reflecteixen aquest document esde-

vindran paper banyat.  
 

2. ANÀLISI DEL CENTRE 
En aquest apartat farem una anàlisi acurada del nostre centre, ja que la nostra tasca ha d’estar 

contextualitzada i ha de tenir en compte quin és el nostre punt de partida. L’anàlisi el feim des d’un triple 

vessant: l'espai físic i l'entorn social del centre; el projecte educatiu, l’organització i el funcionament del 

centre; i l’estudi de les dades i dels resultats dels darrers anys. Només des d’un coneixement profund de 

l’escola i de les seves peculiaritats, i amb una visió prospectiva de quin ha de ser el seu futur podrem 

determinar les línies d’actuació a seguir.  
 

2.1 Anàlisi de l’espai físic i l’entorn social del centre 
 El CEIP Felip Bauçà és un centre de doble línia d’infantil i primària que es troba situat a la 

barriada del Camp Rodó. L’edifici que ocupa ja té els seus anys (és de l’any 1973) i aquesta antiguitat és 

la que li provoca els problemes de manteniment que pateix gairebé de manera crònica. L’edifici en si 

està ben dotat quant al nombre d’espais per atendre els diferents grups d’alumnes, i fins i tot permet dur 

a terme agrupaments flexibles amb els desdoblaments corresponents, a més de comptar amb un aula per 

a música i dues per a anglès.  

 Així mateix també compta amb un gimnàs (amb un greu problema de sonoritat), un aula per fer-

hi les sessions de psicomotricitat i un saló d’actes o d’usos múltiples. 

 El problema d’infraestructura més gran que pateix és la manca d’espai destinat al pati o esbarjo, 

ja que les seves reduïdes dimensions són font dels petits conflictes que a vegades sorgeixen entre els 

alumnes. 
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 A banda d’això i tal com he comentat a l’inici, el manteniment del centre, donada la seva 

antiguitat, provoca que contínuament s’hagi de reclamar l’assistència dels operaris per resoldre 

problemes en els banys, portes, humitats, goteres,.. 

 Quant a l’entorn social i les característiques de l’alumnat del CEIP Felip Bauçà, podem remarcar 

el següents aspectes: 

• Matrícula.  

Som un centre que no té una demanda elevada ja que històricament, i degut a les zonificacions 

d’escolarització antigues de Palma, hem estat sempre el centre on acudien i segueix acudint la població 

de la barriada de “Corea” que es caracteritza per ser una zona conflictiva i deprimida dins de la barriada 

del Camp Rodó. Així i tot, en període extraordinari acostumam a tenir les aules plenes. Aquest curs 

escolar tenim 426 alumnes repartits en dues línies.  

 

Grup 3 anys 4 anys 5 anys Primer Segon Tercer Quart Cinquè Sisè 

A 18 25 25 24 26 23 26 24 24 

B 17 25 25 23 25 23 26 24 23 

Total 35 50 50 47 51 46 52 48 47 

 
 

 

• Elevat nombre d’alumnes NESE i NEE. 

 El nombre d’aquest tipus d’alumnat ha augmentat en els darrers anys i ha fet que el nostre centre 

passés a ser d’atenció especial. L’atenció que requereixen és més elevada que l’alumnat catalogat com 

ordinari. Això suposa un esforç major en la integració i en la millora dels seus aprenentatges. A aquest 

percentatge d'alumnat NESE i NEE se li ha d'afegir la gran quantitat de demandes que té pendents l'EOEP 

del nostre centre.  Aquest curs tenim gairebé un 25% d’alumnes diagnosticats com a NESE. 

• Alt grau de mobilitat del nostre alumnat.  

Una gran part de l’alumnat escolaritzat al nostre centre no fa tota la seva escolaritat en el mateix. 

Molts d’ells són alumnes que pertanyen a famílies, de vegades desestructurades, treballadors eventuals 

o sense una estabilitat de feina i vivenda, la qual cosa fa que una proporció prou important vagi canviant 

sovint de zona escolar o fins i tot es desplaci a la península, fent que contínuament quedin places vacants 

que es tornen ocupar per alumnat de les mateixes característiques o per població immigrant que prové de 
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l’estranger. Aquest darrer alumnat també és molt susceptible de moure’s donat que al llarg del curs 

escolar molts d’ells canvien la seva situació socioeconòmica que els du a canviar-se de domicili una 

vegada estabilitzada la seva nova situación o també a pasar temporades o a retornar als seus països 

d’origen. Això fa que la majoria de grups no siguin estables, amb contínues incorporacions noves i que 

la majoria de vegades presenten associades mancances i problemàtiques diverses.  Aquests darrers anys 

la matrícula de primària presenta entre un 10 i un 15 % de canvis en l’alumnat cada curs escolar. 

• Les mancances lingüístiques que presenta un gran nombre d’alumnat.   

L’augment de població estrangera a l’Illa ha fet que actualment més d’un 35% de l’alumnat 

sigui provinent de l’estranger, amb les dificultats naturals d’integració i de manca de coneixement de la 

nostra llengua, el català. A més, gairebé la totalitat de la resta d’alumnes són castellanoparlants, i per tant 

aquell alumnat no troba en els seus companys models lingüístics en català.  

• El nostre alumnat pertany a famílies treballadores amb un nivell sociocultural baix, i que poden 

donar poca ajuda als seus fills/es en els seus aprenentatges.   

La majoria de famílies mostra poc interès per l’escolaritat dels seus fills i filles tal com demostra 

el fet que moltes d’elles sols acudeixen al centre quan són citades pel professorat, i en aquests casos, a 

vegades ni acudeixen. La majoria de mestres constaten contínuament que no hi ha un seguiment de les 

feines que fan els fill/es a l’escola. 

 

2.2. Anàlisi i valoració del projecte educatiu i l’organització i el funcionament del cen-
tre.  

Amb l’objectiu d’analitzar els diferents documents del centre que en constitueixen el projecte 

educatiu hem fet una doble distinció. D’una banda hem revisat el Projecte Educatiu de Centre (PEC). 

Aquest document programàtic explicita la filosofia i les línies bàsiques de l’activitat reducativa que es 

du en el centre. D’aquest document marc se’n desprenen altres documents de gestió a curt termini que 

concreten les grans línies en propostes d’acció que guien l’activitat quotidiana: la Programació General 

Anual (PGA) i la Memòria Anual que en recull els resultats un cop executada. D’altra bandahem revisat 

els documents que es desprenen del PEC i de les programacions curriculars i que es concreten anualment 

en la PGA, com el Reglament Orgànic de Funcionament, el Pla de Convivència, el Pla d’Acció Tutorial 

o el Pla d’Atenció a la Diversitat.  A més cal dir que la majoria de documents foren elaborats i actualitzats 

estant l’actual equip directiu. Mols d’ells s’actualitzaren entre 2016 i 2018. 

A partir d’aquesta anàlisi podem establir que la nostra s’identifica com una escola pública, democràtica, 

plural, aconfessional i solidària que pretén fomentar una educació integral. Una escola participativa que 

fomenti la convivència entre els distints sectors de la comunitat educativa és una de les característiques 
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que  apareixen a tots els documents de manera transversal. Compartim de ple aquest ideari. Tot i això es 

troba a faltar una major concreció pel que fa als mecanismes de participació de tots els membres de la 

comunitat educativa en l’organització i la  gestió del centre.  

 A més dels documents institucionals el centre presenta alguns aspectes prou interessants i que 

consideram que cal mantenir i potenciar: 

-  Comissions de centre que faciliten un lideratge compartit en les tasques. Les previstes 

per normativa com la Lingüística i la de Convivència a les que hem d’afegir la de Teatre 

(promocionar el teatre i vincular-lo amb l’aprenentatge lingüístic), la de Festes (encarre-

gada d’organitzar les activitats en les quals implicam tota la comunitat educativa i que 

també ajuden a crear un clima afectiu i convivencial important), la de Biblioteca (enca-

rregada de fomentar l’hàbit lector), l’Ecoambiental (malgrat que ara no figurem com a 

centre ecoambiental la nostra tasca sempre va encaminada a l’assoliment per part de 

l’alumnat d’una mentalitat ambiental sostenible), la de Pàgina WEB (que procura mante-

nir actualitzat el nostre web com a espai de comunicació amb els pares  i facilitar que ens 

coneguin més d’aprop).  

- Introducció Jump Math 

- Ambients a infantil 

- Desdoblaments a anglès 

- Agrupaments heterogenis de català i matemàtiques. 
  

2.3. Anàlisi i valoració de les dades i dels resultats dels darrers anys 
 Els resultats de les avaluacions tant externes com internes fan evidents alguns dèficits en el nostre 

alumnat. A la taula 1 podem observar la promoció de l’alumnat de sisè amb tot aprovat comparant els 

resultats amb l’Illa i amb la Comunitat. A la taula observam un déficit prou important en relació a les 

mitjanes de la IB. Ara bé també podem fer-ne una lectura positiva, i és que en els darrers anys el centre 

ha tingut una evolució favorable molt important. És aquest marge de millora que encara tenim que ens 

ha de dur a replantejar metodologies, introduir nous materials i maneres de fer, tal com decidírem fer 

(ara fa amb aquest 4 cursos), en l’àrea de matemàtiques, adoptant el mètode Jump Math. Els resultats 

obtinguts amb la implantació del mateix (veure taula 2 de resultats de l’estudi fet per l’IAQSE en una 

mostra de centres per avaluar metodologies de matemàtiques) s’han fet ja notar.  
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Taula 1. Promoció de l’alumnat a sisè de primària amb tot aprovat els darrers anys comparats els 

resultats amb l’Illa i la Comunitat 

Curs Centre Illa IB 

2016-17 67% 78% 79% 

2017-18 71% 79% 81% 

2018-19 79% 82% 82% 

 
 
 

      Valor afegit a 3r EP en puntuació TRI 

 Mitjana  Núm. Alumnes 

Global centre prova 1r EP (2016-2017) 434 36 

Global centre prova 2n EP (2017-2018) 483 36 

Global centre prova 3r EP (2018-2019) 557 36 

Increment 1r a 3r EP centre 123  

Valor afegit centre detraient diferències inicials i 

ISEC 

45 28 

 
 
 
D’aquestes proves se’n poden extreure dues conclusions evidents. La primera és que tenim un marge de 

millora important quant als resultats en el darrer curs de l’etapa comparat amb la resta de centres i que 

estam en el bon camí i la segona és que l’adopció del mètode Jump Math ha permès una millora evident 

en els resultats en l’àrea de matemàtiques, i que també són significatius si feim l’estudi de l’evolució dels 

resultats d’aquesta àrea en el sisè curs després de la implantació d’aquest mètode (el % d’aprovats és 

superior a les mitjanes de la Comunitat). 
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Gràfic evolució resultats Matemàtiques. (SEDEIB) 

 

 
 

3.  ANÀLISI DAFO  
Per poder dissenyar un projecte de direcció eficaç hem utilitzat el DAFO, eina que ens ha permès refle-

xionar i valorar quins són els factors positius i negatius tan interns com externs que envolten l’organitza-

ció 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,  

- àmbit de relacions institucionals i projecció exterior.  

Per tant intentarem utilitzar les fortaleses i oportunitats per millorar les debilitats i fer front a les amena-

ces. 
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DEBILITATS AMENACES 

• Por als canvis i a les noves metodologies.  

• Manca d’interrelació entre les àrees. 

Dependència del llibre de text.  

• Línia metodològica poc clara o no uniforme.  

• Dificultat per coordinar horaris de suport a 

conseqüència de la realitat social.  

• No potenciar metodologies més inclusives.  

• Desconeixement entre els mestres de les 

pràctiques educatives que fan els companys.  

• Baixa participació en els cursos de formació en 

centres. 

• Baixa formació en TIC 

• Patis amb poc espai i difícils de gestionar. 

• Ràtios elevades tenint en compte el % alumnat 

NESE 

• Nivell d'immigració alt/ grups excessivament 

heterogenis/ Nivell socioeconòmic baix.  

• Manca d'autonomia dels nins.  

• Manca d'implicació educativa d'un % important 

de les famílies.  

• Poca demanda de matrícula als tres anys. 

• Mobilitat alumnat. 

• Hores de permanència de l’orientadora i l’ 

EOEP.  

• Excés de treball administratiu de l'equip 

directiu.  

• Banys en males condicions.  

FORTALESES OPORTUNITATS 

• Bona organització /l'ED estira la gent /lluitador 

cara a l'Ajuntament i Conselleria.  

• Tenim recursos humans i materials.  

• Plantilla estable i cohesionada.  

• Funcionament de les comissions eficient.  

• Bon ambient de feina.  

• Desdoblaments i agrupaments flexibles amb 

bons resultats.  

• Bona comunicació escola-AMIPA  

• Bona divulgació d'allò que es fa al centre.  

• Bona feina de l'equip de suport. 

• Part de les famílies participatives.  

• L'APIMA manté molt bona relació amb el 

centre, i malgrat no ser molts funciona molt bé i 

tenen molt bona predisposició.  

• Bona relació amb l’Ajuntament i en especial 

amb la regidoria de districte. 
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4. PROJECTE ESTRATÈGIC 
 
4.1. Objectius a assolir, línies d'actuació, indicadors d’avaluació, responsables (recur-
sos 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. Ara us presentam el pla on es recullen de manera sistematitzada els objectius que 

pretén aconseguir el nostre centre des del 2020 fins al 2024, 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/ Mestres 

RECURSOS : Bibliografia referencial/ Materials digitals / Materials propis 

LÍNIES D’ACTUACIÓ 

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 i matemàtiques. 

1.3 Continuar amb els agrupaments flexibles en català i matemàtiques de tots els cicles de primària. 

1.4 Elaboració d’un Pla Lector que afavoreixi la competencia lingüística catalana, i castellana. 

1.5 Continuar amb la implantació del mètode Jump Math en l’àrea de matemàtiques millorant el seu 

ús. 



 

Projecte de Direcció                                                           10  Elías Allés Pons 

1.6 Donar continuïtat al préstec de llibres de la Biblioteca escolar i a les activitats organitzades per la 

Comissió de Biblioteca. 

1.7 Continuar amb els desdoblaments a 5è i 6è en l’àrea de llengua anglesa. 

1.8 Adhesió del centre al Programa d’Auxiliars lingüístics. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Mitjanes de les notes a les àrees: català, castellà, anglès i matemàtiques. 

- Resultats de les avaluacions externes de diagnòstic (IAQSE). 

- Pla Lector dissenyat. 

 
 
 

OBJECTIU 2: Impulsar projectes i plans metodològics innovadors al centre: 

RESPONSABLES: Equip directiu/ CCP/ Equips de cicle/tutores/ Coordinador TIC 

RECURSOS : Documents del centre/ Qüestionaris/ CEP Palma/ 

LÍNIES D’ACTUACIÓ 

2.1 Elaborar un Pla de formació d’acord amb les necessitats del centre i que doni resposta a les 

inquietuds formatives dels mestres. 

2.2 Potenciar la implementació de les noves metodologies que sorgeixen de la formació en centres. 

2.3 Incrementar recursos i continguts TIC dins els currículums de totes les àrees. 

2.4 Potenciar la formació en TIC de tots els mestres 

2.5 Actualitzar i ampliar les activitats d’aprenentage amb les TIC per als cursos de 3r fins a 6è d’EP. 

2.6 Claustres on tots els mestres i dins de cada comissió puguin compartir el que fan a l’aula amb la 

resta de companys.  

INDICADORS D’AVALUACIÓ 
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- Grau de satisfacció dels projectes i programes que es duen a terme, tant dels mestres com dels alumnes 

i les famílies. 

- Pla formació en centres. 

-Comissions de centre. 

 
 

OBJECTIU 3: Potenciar una escola inclusiva que millori l’atenció a la diversitat 

RESPONSABLES : Equip directiu/ CCP/ Equip docent/ Equips de cicle/ Equip de Suport/ EOEP 

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

LÍNIES D’ACTUACIÓ 

3.1 Integració dels mestres a la dinàmica d’aula globalitzada per tal de promoure la inclusió dels 

alumnes en el quefer diari. 

3.2 Realització de diferents tipus de suport (desdoblaments, racons, tallers, suport individual i/o en petit 

grup…) a partir de l’anàlisi de resultats.  

3.3 Optimització del recursos humans i materials  

3.4 Coordinació setmanal entre l’equip de suport i els diferents equips educatius i l’equip directiu per 

al seguiment de les ACI i el treball d’aula.  

3.5 Elaboració i seguiment del PAD i el pla de seguiment dels alumnes repetidors del centre.  

3.6 Potenciar la col·laboració i comunicació entre la familia, el centre i l’EOEP de l’alumnat NESE.  

3.7 Dur a terme pràctiques compensatòries (recursos materials, oferta complementària, facilitació 

d’oportunitats, beques, activitats extraescolars, accés a programes de reforç educatiu…) perquè tots els 

alumnes assoleixin l’èxit en la competència.  

3.8 Col·laboració amb els serveis externs de suport (serveis socials, EOEP, psicòlegs, fisioterapèutes, 

pedagogs, logopedes…) per a la diagnosi i/o intervenció de l’alumnat amb necessitats. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  
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- Grau de satisfacció dels suports i/o desdoblament que es duen a terme entre els mestres.  

- Percentatge d’alumnat NESE que aprova totes les assignatures.  

ÀMBIT D’ORGANITZACIÓ I DE GESTIÓ 

OBJECTIU 4: Consolidar i/o millorar els processos que intervenen en l’organització i la gestió del 

centre que tan bons resultats ens van donant. 

RESPONSABLES : Equip directiu/ Claustre 

RECURSOS : Documents del centre 

LÍNIES D’ACTUACIÓ 

4.1 Revisar i actualitzar els documents institucionals. 

4.2 Continuar amb l’organització per comissions i fer més efectiva la seva comunicació amb tot el 

claustre 

4.3 Millorar la comunicació entre el claustre i la seva participació en la revisió de documents. 

4.4 Difusió del projecte al primer claustre de cada curs i als mestres nous. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Grau de satisfacció dels mestres en relació a l’organització i la gestió del centre. 

- Percentatge de documents revisats i aprovats per claustre i consell escolar. 

 
 

OBJECTIU 5: Millorar la coordinació a través d’una organització i optimització dels recursos humans. 

RESPONSABLES : Equip directiu/ Mestres 

RECURSOS : Documents del centre/ Qüestionari 

LÍNIES D’ACTUACIÓ 

5.1 Creació de les diferents comissions i marcar els seus plans d’actuació des de principi de curs. 

5.2 Calendari de reunions intercicles fent possible que hi hagi un ordre del dia dels temes a tractar amb 

antelació. 
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5.3 Calendari dels claustres pedagògics on cada un dels mestres pugui explicar les activitats que du a 

terme a les aules i que poden ser font d’inspiració per a altres companys de feina. 

5.4 Reunions de traspàs d’informació (alumnes de 6è curs que passaran a 1r d’ESO) i al llarg del curs 

amb els IES als quals estam adscrits per posar estratègies en comú que facilitin el pas de l’educació 

primària a l’educació secundària. 

5.6 Emmagatzamatge de les Actes de les reunions en el servidor per poder ser consultades per tots els 

membres del claustre 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Grau de satisfacció del funcionament i de les reunions de les diferents formes d’organització 

(comissions, equips ...). 

 
 
 

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/ Comissions 

RECURSOS : Materials propis del centre/ pressupost anual  

LÍNIES D’ACTUACIÓ  

6.1 Sol·licitud per a la millora dels espais interiors: banys del centre, patis d’infantil i primària… a 

l’IBISEC, l’Ajuntament i/o l’APIMA del centre.  

6.2 Previsió anual a la PGA de les necessitats d’adequació de les infraestructures del centre.  

6.3 Elaborar un horari d’optimització i aprofitament dels espais d’ús comú: psicomotricitat, biblioteca, 

aula de suport, menjador, gimnàs...  

6.4 Previsió de la compra de material didàctic, de TIC, de festes, per a la biblioteca… que es necessiti 

per dur a terme les activitats d’aula i de centre, sempre d’acord amb el pressupost del qual es disposi.  

6.5 Continuar el programa de reutilització de llibres d’EP.  
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INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Inventari del material de tot el centre.  

- Grau de satisfacció del Consell Escolar amb la gestió econòmica del centre.  

- Grau de satisfacció dels mestres amb l’organització dels espais.  

 
  

ÀMBIT DE CONVIVÈNCIA I 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 / CCP/ Claustre/ Famílies 

  RECURSOS : Documents del centre/ pressupost anual  

  LÍNIES D’ACTUACIÓ  

7.1   Revisar el Protocol de les actuacions que es duen a terme amb els alumnes i famílies nouvin-
gudes. 

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

7.3   Respectar el guió comú de les activitats que es duran a terme els primers dies de classe. 

7.4   Dissenyar un guió comú per a les reunions inicials amb les famílies respectant sempre els 
aspectes puntuals de cada nivell. 

7.5   Revisar, per tal d’actualitzar, el Pla de Convivència del centre. 

7.6   Fer un seguiment del funcionament de l’organització de pati i anar reforçant les activitats o 
jocs que reforcen la convivència entre els alumnes. 

7.7   Establir reunions de comunicació obligatòries amb les famílies quan es realitzin sortides ext-
raordinàries. 

7.8   Foment d'una bona comunicació entre els membres de tota la comunitat educativa (fulls in-
formatius, circulars, Gestib, correu electrònic, pàgina web, Twitter, grups whatsapp dels grups 
classe, figura pare/mare delegat/a de classe...). 
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7.9 Creació de la comissió de menjador que faci el seguiment del funcionament i el millori intera-
ctuant amb el personal implicat.  

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Grau de satisfacció amb les activitats d’acollida per part dels alumnes. 

- Grau de satisfacció amb les activitats d’acollida per part dels mestres. 

- Actualització del Pla d’acollida i el Pla de Convivència del centre. 

- Grau de satisfacció dels alumnes amb el Projecte de pati. 

- Elaboració d’un document de funcionament del menjador. 

 
 

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

RESPONSABLES :  Equip Directiu/APIMA/ Famílies 

RECURSOS : Materials propis del centre 

 LÍNIES D’ACTUACIÓ 

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   Incloure dins les programacions d’aula activitats que permetin la participació de les famílies. 

8.4   Continuar organitzant al llarg del curs les jornades de Portes Obertes per donar a conèixer les 
activitats que fan els alumnes a les famílies. 

8.5   Actualitzar els correus electrònics de les famílies per utilitzar-lo com a canal per transmetre 
les diferents circulars, fulls informatius… 

8.6   Reunions de tots els tutors amb les famílies al començament del curs. 

8.7   Facilitar l’accés al Gestib per part de les famílies. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Grau de satisfacció de l’APIMA i de les famílies amb les activitats i reunions realitzades. 
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- Grau de satisfacció per part de les famílies amb les relacions i comunicacions amb els mestres 

del centre. 

- Grau de satisfacció per part de les famílies amb les relacions i comunicacions amb l’equip directiu 

del centre. 
ÀMBIT DE RELACIONS INSTITUCIONALS I PROJECCIÓ EXTERIOR 

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

RESPONSABLES :  Equip Directiu/Equip suport/ coordinador pràctiques 

RECURSOS : Documents de centre/ Informacions diverses de l’Ajuntament 

LÍNIES D’ACTUACIÓ 

9.1 Seguir mantenint contacte i col.laboració amb el Regidor de Districte de l’Ajuntament de 

Palma. 

9.2 Realitzar reunions on puguin participar els diferents serveis que ofereix l’Ajuntament al no-

stre centre: Policia tutor, SS.SS, mediadora 

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. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Grau de satisfacció dels alumnes en pràctiques al nostre centre 

- Nombre de reunions fetes entre els diferents serveis de l’Ajuntament i el centre. 
 
 
 

 OBJECTIU 10: Promoure la projecció exterior del centre i la divulgació dels projectes que s’hi 

realitzen. 

RESPONSABLES :  Equip Directiu/ Claustre 

RECURSOS : Materials digitals / Pressupost  

LÍNIES D’ACTUACIÓ 

10.1 Actualització continuada de la web del centre. 

10.2 Publicació de la informació de les activitats, les circulars de l’APIMA i el menú del men-
jador a la web del centre i enviament per email a les famílies. 
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10.3 Intercanvis pedagògics amb altres centres educatius i /o en assistència com a ponents o ob-
servadors a cursos, seminaris, jornades… 

10.4 Fer comunicats de premsa de les activitats que es duen a terme al centre (projectes, diades, 
premis…) als diferents mitjans de comunicació (revistes, diaris, CAIB…) 

10.5 Revisió del tríptic informatiu que enviam a les escoletes on es reflexen les dades generals 
més importants, els trets d’identitat, els projectes en els quals estam immersos… del nostre cen-
tre. 
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 

- Grau de satisfacció amb la presentació del PEC a les famílies durant el procés d’escolarització. 

- Nombre de comunicats de premsa que s’han fet anualment  

 
 
 

5. RECURSOS ECONÒMICS I MATERIALS 
Recursos econòmics 

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

responents. 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 per poder dur tant el pro-

grama de reutilització de llibres com l’adquisició de material didàctic divers. 
L’equip directiu és el responsable de gestionar tots els recursos econòmics del centre i dels quals dona 

compte semestralment al Consell Escolar. 
 

Els recursos materials.  

La totalitat dels espais de l'escola constitueixen un recurs educatiu. En el centre hi ha molts d’espais en 

què pot tenir lloc l'acció educativa, tant si es tracta d'aules de classe com de petit grup on es poden dur a 

terme sessions de reforç o suport o impartir-hi àrees amb un nombre d'alumnes reduït, com és el cas de 

la religió. Cada un dels espais comuns disposarà d’una graella horària per aprofitar-ne l’ús al màxim. 

Revisarem i actualitzarem l’inventari de tot el centre per determinar les prioritats a l’hora de reparar i 

d’adquirir material educatiu. 
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6. SISTEMA D'AVALUACIÓ DEL PROJECTE. 
L’avaluació ha de ser un procés de comunicació per al canvi i la millora educativa, de caràcter de-

mocràtic, participatiu i orientador, tant per al professorat com per a l’alumnat. L’avaluació del centre i 

del professorat ha de ser bàsicament interna i formativa. El centre ha de disposar d’instruments que faci-

litin aquesta tasca. 

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. 

Per a una correcta avaluació és imprescindible la difusió del projecte. Per això preveim una sèrie de 

mecanismes com: la seva publicació al bloc de l’escola i l’enviament als representants del consell escolar. 

Anualment es farà una valoració exhaustiva del grau d’acompliment dels objectius fixats en aquest  

pla estratègic a partir dels indicadors prevists per a la seva avaluació. Atès que a la PGA de cada  curs 

acadèmic es concretaran els aspectes generals d’aquest projecte, a la memòria de final de curs es fixaran 

les propostes de millora per al curs següent.  

Així mateix en finalitzar el segon any del nostre mandat es farà una avaluació no només de l’aplicació 

del projecte sinó del disseny mateix. És a dir,  es valorarà si cal potenciar, modificar o afegir algun àmbit 

d’intervenció que no hagi estat recollit ara. Per dur a terme aquesta avaluació tenim prevista l’elaboració 

d’una enquesta tant als mestres com a les famílies.  

Tots els membres de l’equip directiu ens sentim responsables d’aquest projecte. Tot i això i amb l’objec-

tiu de facilitar-ne l’avaluació, els diferents àmbits d’intervenció romandran sota la supervisió de cada un 

dels seus membres. L’acció tutorial serà una responsabilitat compartida; la gestió administrativa serà 

controlada per la secretària; el rendiment acadèmic i l’atenció a la diversitat pel cap d’estudis; la partici-

pació de les famílies i la relació amb l’entorn pel director. 

 

7. ESTRATÈGIES PER ACONSEGUIR LA PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA I 
LA SEVA IMPLICACIÓ 
La comunitat educativa està integrada per alumnes, famílies, mestres i altres professionals d’atenció edu-

cativa com l’ATE o els monitors de les activitats extraescolars. El consell escolar és l’òrgan de partici-

pació de la comunitat educativa en la gestió del centre. El funcionament d’aquest òrgan col·legiat ha de 
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garantir la participació efectiva de tots els seus membres en la presa de decisions.  

Per això proposarem les sessions amb una antelació i un horari que possibilitin l’assistència de tots els 

seus membres.  

La nostra intenció és que tot el claustre se senti implicat en la responsabilitat de dur endavant aquest 

projecte. Per això mantindrem el disseny estructural actual i donarem un impuls a les reunions peri-

òdiques d’equips docents, de CCP i a les reunions setmanals de tots els mestres amb l’objectiu de con-

sensuar les decisions.  

Un dels àmbits d’intervenció del nostre projecte estratègic ha estat precisament la participació de les 

famílies. Allà ja hem esmentat els objectius, les línies d’actuació i els indicadors d’assoliment d’aquesta 

participació. A la revisió del PEC es tendrà molt en compte la previsió de mecanismes de participació de 

les famílies.  

8. PROPOSTA D’EQUIP DIRECTIU 
Director: Elías Allés Pons, diplomat en professorat d’EGB i Llicenciat en Ciències de l’Educació. Porta 

des del 1990 en el cos de mestres i en el CEIP Felip Bauçà, on hi va estar un any provisional I després ja 

obtingué la plaça en el mateix. També posseeix el títol de Mestre de Llengua Catalana. Des del curs 

2008-2009 ha exercit de director del centre (12 anys d’experiència en el càrrec). 

Cap d’estudis: Laura Hernández Frontera, diplomada en Mestra de Música i Llicenciada en Psicopeda-

gogia. Porta des del 2006 en el cos de mestres i des del mateix any en el CEIP Felip Bauçà. Ha ocupat el 

càrrec de cap d’estudis els darrers 12 cursos formant part del mateix equip directiu 

Secretària: Isabel Porcel Prat, diplomada en professorat d’EGB (Ciències Socials i Ed. Infantil). Porta en 

el cos de mestres des del 1985 i porta en aquest centre des del curs 1989.  Des del curs 2001-02 forma 

part de l’Equip Directiu com a Secretària. 

 


