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1.- INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ

El Ceip Rosa dels Vents és un centre públic
d'Educació Infantil i Primària gestionat per la
Conselleria d'Educació de les Illes Balears.

Aquest projecte de direcció, coherent amb el
PEC, parteix de la realitat del centre i de la
realitat social del poble, els quals conec ja
que hi he fet feina durant 9 anys: 3 com a
mestra d’educació infantil i 6 com a directora. 

Entenc aquest projecte de direcció com un document realista, flexible i
susceptible a canvis i replantejaments derivats de la reflexió dels membres que
conformam la comunitat educativa mantenint en tot moment, una forta
coherència amb la pràctica quotidiana a l’escola.

La proposta d'equip directiu és la següent:

Càrrec
Competències 

tècniques
Competències 

transversals

Directora i Cap
d’Estudis:
Esther Zarrias Ruiz

Referent a la
Comunitat de
Grans

-Mestra d’educació primària i música.

-Titulada superior en cant
-Postgrau en Música Antiga
-Màster en Neuropsicologia
-Formació en pedagogia viva i activa
-Materials Montessori
-Optometria Comportamental
-Dibuix diagnòstic
-Psicoteràpia Gestalt
-Formadora de mestres
-Coordinadora d’activitats de formació
-Secretària durant 4 anys

-Mestra d’educació infantil  i primària
-Postgrau Educació Waldorf
-Formació en metodologia viva i activa
-Materials Montessori
-Materials manipulatius de matemàtiques
-Lideratge per l’aprenentatge
-Formadora de mestres
-Coordinadora d’activitats de formació
-Directora durant 6 anys

-Capacitat d’anàlisi i
estructura
- Diagnòstic
neuroevolutiu
-Creativitat
-Capacitat
dinamització de
grup i assassorament
-Sensibilitat i
respecte envers la
infància i els seus
processos

Secretària:

Montserrat Laura
Mozo Fornari

Referent a la
Comunitat de
Grans



Nom del centre: 

Adreça: 

Telèfon: 

Codi de centre: 

Correu electrònic: 

Web del centre:

Estudis impartits: 

Tipologia de centre:

 

Ceip Rosa dels Vents

C/ Vent del Nord s/n 07579 Colònia de Sant Pere

971 58 92 42

07006524

ceiprosadelsvents@educaib.eu

www.ceiprosadelsvents.com

Infantil i Primària, 5 unitats

Tipologia E

La majoria de famílies del centre
viuen en el poble, mentres que
d'altres es desplacen des de
municipis propers.
Les dades administratives sobre
la tipologia de famílies ens
indiquen que aquestes tenen un
perfil sociocultural i econòmic
mitjà. Fins al curs 2015/16 l’escola
estava classificada com tipologia
F i es va modificar a tipologia E. 

Tal com ens mostren les dades
pel curs 2020/21 , a l’escola hi ha
60 famílies, un 53% de les quals
són espanyoles i un 46% d'altres
països, especialment procedents
de països europeus.

El CEIP Rosa dels Vents és una escola situada a la Colònia de Sant Pere, un poble
costaner de sis-cents habitants. Acull els alumnes de l’escoleta municipal Estrella de
Mar (0 a 3 anys), tota l’etapa d’educació infantil (3 a 6 anys) i, com a novetat des
d'aquest curs 20-21, tota l'etapa d’educació primària.

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

2. DADES DE L'ESCOLA

Moltes famílies  trien l’escola donat el seu projecte metodològic. Això repercuteix en
la demanda de matrícula, arribant el proper curs 21/22 a passar per primera vegada
la xifra de 100 infants matriculats.



L'escola és un centre públic d'infantil i primària actualment amb 5 unitats. 
Motivats pel projecte educatiu que duim a terme a l’escola i per l’augment de la
sensibilització que les famílies tenen al respecte de l’educació i la criança, els
darrers anys hi ha hagut un increment en la matrícula fet que ha comportat que
algunes famílies hagin establert la seva residencia habitual a la Colònia de Sant
Pere i zones pròximes.

2.2. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DEL PROJECTE 

Un factor que ha afectat directament a la comunitat educativa del Ceip Rosa
dels Vents i que ha provocat preocupacions entre les famílies ha estat el fet de
tenir una plantilla inestable de mestres i una manca d’una línia metodològica
definitiva de centre. Aquest va ser el punt de partida del curs 2015-2016: la
definició d’una línia pedagògica que permetés una mínima estabilitat
metodològica. 

Així és com el curs 2016-2017 vam iniciar amb una línia metodològica de centre
unificada, definint-nos com una escola viva i activa que es basa en les
aportacions de la neurociència a l'àmbit educatiu i organitza els recursos en
base a les necessitats individuals dels infants, el respecte pels diferents moments
evolutius i l'ús de l'aprenentatge significatiu com a punt de partida del ventall de
propostes que s'ofereixen als infants. 

L'escola està formada el curs 20-21 per un total de 83 alumnes distribuïts en 6
grups i en 3 Comunitats: petits, mitjans i grans.

La plantilla de mestres està conformada per 11 mestres, dels quals 6 són
definitius (el curs 15-16 érem només 2 persones definitives): 8 mestres a temps
complet, 2 a mitja jornada i 1 mestra (religió) amb 3 h setmanals assignades.



L'horari lectiu de l'escola és de 9 a 14 h. Les hores no lectives dels docents són el
dilluns de 14 a 15 h i els dijous de 15 a 19 h.

Dins de l’horari lectiu, durant el dia es poden diferenciar diferents moments
com: entrades, temps de tallers, temps de treball personal, temps de lliure
circulació en els ambients, temps de registre, temps per berenar, assemblees i
hora del conte.

Al Ceip Rosa dels Vents el currículum s’estructura a partir de:

Activitat NO Directiva
- Ambients. El treball per ambients suposa reorganitzar l’espai, el temps, els

grups, de manera que cada aula està preparada per realitzar-hi diferents tipus
d’activitats. Els infants fan ús, per tant, de diferents espais ampliant així
possibilitats d’acció. Tots els espais d’aprenentatge pretenen respondre a les
necessitats d’experimentació, investigació i joc dels infants. Per això els materials
es pensen i es trien amb molta de cura per tal d’assolir cadascun dels objectius
curriculars.

A més dels docents, a l'escola hi ha l'orientadora (1 vegada/setmana), el PTSC (a
demanda), els voluntaris educatius, el personal de l'escoleta, el personal de
neteja i la conserge (dins el programa  ActivArtà).

 L’equip s’organitza de la següent manera: 

- Claustre: format pels 10 acompanyants.

- Comunitats:
PETITS: 2 acompanyants referents, 1 acompanyants de suport i 2

especialistes.
MITJANS: 2 acompanyants referents, 1 acompanyants de suport i 2

especialistes.
GRANS: 3 acompanyants referents i 2 especialistes.

- Equip Impulsor: 5 components. Format per un grup reduït d'acompanyants

amb plaça definitiva al centre i l'ED.

- Coordinadors: hi ha coordinador de petits, mitjans i grans, dels projectes

d'innovació, d’hort escolar, de TIC, de biblioteca, de l'equip de suport,  d’activitats
i Sortides Escolars, de Seccions Europees,  del CEP, de la revista Bellpuig, de
comandes de material, de farmaciola, del programa de reutilizació de llibres, de
la UIB i practicants, de la comissió de salut i de l'Ajuntament.

2.3. ANÀLISI DE L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE



 

ACTIVITAT DIRECTIVA
- Tallers: Propostes dirigides que van canviant al llarg del curs en funció del

interessos dels infants i dels acompanyants per acabar de cobrir les necessitats
curriculars de l’etapa: càlcul, lectoescriptura, ciències naturals i socials,
psicomotricitat, educació física, anglès, música, hort, art, cuina, dramatització,

dansa, robòtica, TIC...

 - Projectes d'investigació. Propostes que sorgeixen dels interessos dels infants

i que els permeten aprofundir el currículum de manera transversal i globalitzada
i treballar diferents competències simultàniament. 

 - Projecte Integral de música. Iniciat durant el tercer trimestre del curs 2015-

2106 el projecte integral de música, “Taller de veu” amb la coŀlaboració externa
d’Arantxa Riera i en coordinació amb l’especialista de música, Montserrat Mozo,

ha estat valorat molt positivament pel claustre i extraordinàriament acollit per
usuaris i famílies. Des dels inicis, atén el cicle 0-3 posant en valor l'atenció
primerenca com a punt per a la innovació i millora educativa i es vertebra en
diferents propostes fins a final de primària.  En vista de l’èxit d’aquest, es pretén
donar-li continuïtat. 

2.4. PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL: LA MISSIÓ, LA VISIÓ I ELS
VALORS 

La missió
El Ceip Rosa dels Vents és una escola pública viva i activa amb una metodologia
de treball respectuosa amb els ritmes i els processos interns dels infants basada
en les aportacions dels estudis científics sobre cóm aprenem les persones i sobre
el disseny d'entorns d'aprenentatge significatius. 

El propòsit principal és acompanyar als infants per a que es desenvolupin de
manera integral tot i respectant el seu propi pla intern. 

Considerem els infants com a persones que posseeixen les eines necessàries per
a poder aprendre i créixer per ells mateixos; per això el nostre paper és sobretot
de facilitadors, creant contextos rics on nosaltres fem de guies i d’acompanyants,
i d'observadors de les fites evolutives del neurodesenvolupament.

De la mateixa manera, el adults ens cuidam i ens acompanyam replicant
l'experiència que oferim als infants, amb confiança i profunditat quant als
processos grupals i individuals que vivim al centre.



L'atenció a les necessitats dels infants durant tota la jornada lectiva.

Escola que atén l'evidència científica i integra les seves aportacions en la 

 pràctica quotidiana.

La creació d'entorns d'aprenentatge significatius contenidors d'emoció,

motivació, joc, vivència, autonomia, presa de decisions i assumpció de
responsabilitats.
L’acompanyament respectuós cap els ritmes individuals dels infants, les
seves necessitats i el seu propi pla intern.

Escola acollidora, inclusiva, respectuosa i diversa. L'atenció a la diversitat està
al cor de la metodologia mateixa de l'escola.

Es fomenta la investigació i l’esperit crític.

Programació viva, oberta a revisions diàries i flexible.

Tenim en compte els valors ètics, estètics, ambientals i humans.
La gestió i organització dels recursos al servei de l'infant.
Transversalitat dels continguts curriculars
La contínua revisió i actualització dels seus professionals per a la millora
educativa.

Ens ocupam de la cohesió de grup i del benestar del seus integrants per tal
de créixer i aprendre de manera conjunta de forma sana i positiva.

L’autoconeixement com a motor de reflexió i canvi.
Escola feminista que reivindica la igualtat de les dones i nines  i la lluita
contra l'establiment dels rols de gènere i les discriminacions que se'n
deriven.

La visió
El Ceip Rosa dels Vents és i vol seguir sent un centre compromès amb el canvi
educatiu per això, ha estat durant els darrers anys un dels centres del programa
PIP, del conjunt Edulab, de la Xarxa de Fonamentació del programa PMT i forma
part a partir del curs 21/22 dels 6 centres impulsors, seleccionats a les Illes, com a
referents i assessors per altres escoles en processos de canvi i  millora.

El centre vol continuar, a més, amb la formació i professionalització dels seus
acompanyants tendint a la configuració de perfils docents  altament
competents i actualitzats i afavorir així no només la reflexió pedagògica, si no
una autèntica i contínua millora dels entorns d'aprenentatge i de la proposta
educativa. 

Continuarem fomentant l’aprenentatge actiu i vivencial dels infants i vetllarem
per facilitar el seu desenvolupament global acompanyant-lo d’una forma
amorosa i respectuosa amb els processos evolutius i maduratius individuals i
amb les seves necessitats reals.

Els valors
Els trets d’identitat en què es basa la nostra escola són:



Fons mallorquí de Solidaritat per tallers sobre valors ètics i humans
Chrysallis, associació de famílies de menors trans
Fundació Rana, amb tallers per la prevenció de l'abús sexual 
S'Altra Senalla, amb tallers de consciència social i consum
responsable 
Fundació Deixalles, amb tallers d'Educació Ambiental 
Programa Dos Manos de Save the Med per la neteja de platges

L'escola participa en els següents programes de Formació i Innovació contínua: 

- Xarxa de Fonamentació, grup de centres referents i impulsors.
(Programa de Millora i Transformació)
- Estades pedagògiques en centres educatius
- Centre col.laborador de la UIB
- MAP, feim teatre a primària
- Aprenentatge Servei a la Serra de Tramuntana
- Cap a la coeducació
- Programa d'auxiliars de conversa
- Programa Estàncies Professionals Europees (MEC)

A més durant el curs 20/21 realitzarà una FiC amb els centres educatius de Sant
Miquel i l'Ies d'Artà a través del CEP de Manacor.

Seguim col.laborant amb entitats com:

Al nostre projecte entenem que l’escola i les famílies conformen un sistema de
relacions on ens integrem tots. Per això, la comunicació entre l’equip pedagògic
i la família és constant, fluida i bidireccional. Comprèn una trobada inicial abans
d’iniciar el curs, entrevistes de tutoria al llarg de l'any a demanda i en funció de
la necessitat, trobades pedagògiques, intercanvis diaris d’informació rellevant,
intercanvis mensuals d'informació curricular, trobades per comunitats i formació
conjunta.

Pel que fa al seguiment oficial de l’evolució de l'infant, la persona tutora es
reuneix amb les famílies per a contrastar i ampliar la visió de l’infant i el seu
recorregut. La persona de referència està disponible tant per als infants com per
a les famílies per parlar el que sigui necessari fora d’aquests moments establerts.

2.5. LES FAMÍLIES

2.6. PROJECTES I PLANS ESPECÍFICS



De l’anterior projecte de direcció 2017-21 s’han tingut en consideració els següents
objectius a assolir sobre 5 àmbits d'intervenció:

3.1. ANTERIOR PROJECTE DE DIRECCIÓ

3. DIAGNOSI

Objec t i u s  a  as so l i r  de
l ’àmb i t  i n novac ió
me todo lòg ica  pe r  a  l a
fe i na  pe r  compe tènc ie s  

Manteniment d’uns entorns d’aprenentatge rics,
segurs i relaxats.
Mantenir sempre un clima de respecte a l’escola.
Dotar dels materials necessaris per aconseguir
els objectius específics, curriculars i
competencials
Planificar l’acció educativa en base a
l’observació acurada dels patrons evolutius i dels
principals signes d’alarma.

Objec t i u s  a  as so l i r  de
l ’àmb i t  par t i c ipac ió  de
le s  f am í l i e s

Enfortir lligams amb el nostre poble a través
d’actuacions concretes 
Reanudar les trobades per comunitats i les
sessions de formació conjunta.

Objec t i u s  a  as so l i r  de
l ’àmb i t  atenc ió  a  l a
d i ve r s i ta t

Planificar l’acció educativa en finalitat d’etapa
(o de cicle en les competències instrumentals)
per tal de respectar efectivament la flexibilitat
individual i donada la no periodització estricta
de la consecució dels objectius del currículum.
Atendre l’aparició de dificultats de
desenvolupament, especialment la integració
sensorial, motriu i lateral per donar una
resposta preventiva. 

Objec t i u s  a  as so l i r  de
l ’àmb i t  r e lac ion s
ex te r i o r s

Mantenir vincles amb centres d’innovació i de
referència educativa.
Fomentar la participació de programes i premis
a nivell nacional per ampliar la nostra projecció
exterior.

Objec t i u s  a  as so l i r  de
l ’àmb i t  p la  de  f o rmac ió

Aprofundir en la formació dels acompanyants
per tal d’aconseguir una especialització i
professionalització específica.



3.2. ANÀLISI I VALORACIÓ DE LES DADES I DELS RESULTATS DELS
DARRERS ANYS 

3.3. SISTEMÀTICA

L'eina Sistemàtica  permet agilitzar la gestió d'accions que s'han de realitzar al

centre. Conté pestanyes amb filtres per responsables, terminis i responsables i

terminis.  A més permet l’anàlisi i reflexió de la situació del centre per tal de

desenvolupar objectius a 4 anys vista.

En aquests moments ens trobem en període d'implementació de l'eina.

Les dades referents als resultats acadèmics finals encara no són significatives.

Aquest curs 20-21 ha estat el primer curs en que un infant de sisè d'EP acabarà

la seva formació a l'escola per passar a l'institut, a partir del proper curs podrem

extreure dades més significatives.

El que sí podem mesurar és el grau de compromís i responsabilitat dels infants

quant a l'assumpció de tasques en els diferents grups de les comunitats, sent

aquest del 100%.

Valoram molt positivament la motivació que mostren dia a dia els infants de 5è

i 6è curs quant a la lectura, sent molt competents tant en comprensió com en

velocitat lectora i culminant així un procés d'aprenentatge de la lectoescriptura

extremadament respectuós i planificat en base a la neurociència i la pedagogia

activa.  Per nosaltres és molt significatiu que els infants es mostrin reticents

quan han de finalitzar l'activitat de lectura (en moment de lliure elecció) per fer

una altra activitat i que acabin les noves comandes de llibres en un curt període

de temps. Llegeixen noveŀles llargues, de contingut històric i fantàstic, de gran

complexitat adreçant-se a la lectura de manera competent, amb esperit crític i

passió.  

Valoram de manera positiva igualment l'entusiasme i les ganes d'aprendre que

mostren els infants envers els tallers, salvant les diferències pel que fa a gustos o

afinitats.

El grau de maduresa que mostren els infants més grans alhora de fer els seus

projectes, les presentacions i el feedback que es fan entre ells ens retornen uns

infants amb  una bona capacitat d'anàlisi, d'escolta i de reflexió.

Per acabar, el grau de resolució de conflictes i de gestió emocional de manera

autònoma també ens mostra uns infants de cada vegada més madurs i

responsables.



Aquesta eina permet també el seguiment dels objectius estratègics i la

planificació i l’avaluació anual. 

Ens trobam en fase d'implementació.

La valoració realitzada per Inspecció Educativa sobre els criteris de la funció

directiva ha estat la següent (puntuació de 0-4):

- Elaboració i seguiment dels documents institucionals: 3, 17

- Dinamització dels òrgans de govern i de coordinació docent: 3, 75

- Organització i gestió dels recursos humans i materials: 4

- Afavoriment de la convivència, de les relacions entre els membres de la

comunitat educativa i la resolució de conflictes: 4

- Disponibilitat per atendre alumnat i famílies: 4

- Organització d'activitats extraescolars i col.laboració amb altres

institucions: 4

- Dinamització de l'atenció a la diversitat: 4

- Exercici de les competències en matèria de gestió econòmica: 2

 

 

En referència a les observacions fetes propòs les següents millores:

- Establir objectius que es puguin mesurar amb indicadors avaluables. A
partir del proper curs ho sistematitzarem a través de l'eina Sistemàtica.

- Mantenir la línia pedagògica i realitzar ajustaments per donar resposta
a les finalitats d'etapa. Hem iniciat un seguit de documents els quals

engloben el tractament de les àrees curriculars de llengües, matemàtiques i

ciències que pensam ens ajudaran a aconseguir i millorar aquest aspecte.

- Dissenyar estratègies per tal que les famílies es sentin partíceps de la
vida del centre. El curs 19-20 vam iniciar unes trobades trimestrals per

Comunitat a on abordàrem el grau de consecució dels objectius de

l'aprenentatge entre d'altres aspectes. Reprendrem les trobades tan aviat

com la situació sanitària ens ho permeti.

- Mantenir informada a la Comunitat Educativa sobre l'Estat de comptes.

Per desconeixement no es feia un traspàs d'informació sobre aquest

aspecte de manera trimestral sinò amb caràcter anual. A partir d'enguany ja

s'ha incorporat de manera trimestral a les reunions de claustre. 

3.4. PGA I MEMÒRIA

3.5. AVALUACIÓ DE LA TASCA DESENVOLUPADA  



3.6. L'EINA D'AUTOAVALUACIÓ

ÀMBIT 1 - PLANIFICACIÓ CURRICULAR I PLANIFICACIÓ D'AULA
Donada la manca de documents institucionals (PAD, PAT, PL, PC), es va

considerar prioritària la seva elaboració i es va dur a terme durant el curs

19-20 quedant aprovats al tercer trimestre.

La concreció curricular de les àrees també s'ha atès amb l'elaboració del

projecte Integral de Llengües i el Projecte Integral de matemàtiques fetes

durant el curs actual. En aquests moments iniciam el Projecte Integral de

Ciències i tenim previst elaborar també el Projecte Integral d'Anglès. 

ÀMBIT 2 - CONVIVÈNCIA I TUTORIA
Hem millorat quant a gestió de conflictes i convivència . El

desenvolupament de la funció tutorial és més coordinada, més pautada i

més elaborada.

ÀMBIT 3- AVALUACIÓ DEL PROCÉS D'ENSENYAMENT - APRENENTATGE I
SEGUIMENT DE RESULTATS

Quant a l'avaluació del procés hem revisat, actualitzat i agilitzat alguns

mecanismes.

Pel que fa al seguiment dels resultats d'aprenentatge dels infants seguim

millorant els nostres quaderns d'observació i anam perfeccionant la

detecció de dificultats i les eines d'acompanyament.

ÀMBIT 4 - LIDERATGE I ESTRATÈGIA
Pel que fa a lideratge i estratègia, el fet de consolidar la plantilla de

mestres ens ha permès millorar una de les mancances detectades: la falta

d'un equip impulsor que no fos personalitzat en l'ED.

ÀMBIT 5 - RECURSOS HUMANS I MATERIALS
Vam elaborar el ROF i actualitzar el protocol de nouvinguts, àrees de

millora esmentades dins aquest apartat.

La implicació de l'equip es veia dificultada per la inestabilitat de plantilla,

cosa que enguany, s'ha començat a estabilitzar.

Pel que fa a la gestió del recursos materials, tant el passat curs com

enguany ens hem vist privats de la nostra principal font d'ingressos per

dotar els espais de materials (formacions per a docents i altres coŀlectius

d'atenció a la infància). Tot i així la inversió feta els darrers anys, mñes

discretes ens els dos darrers cursos, ens han permès continuar oferint

propostes de qualitat i espais adequats al nostre projecte educatiu.

Aquesta eina, elaborada a finals del primer trimestre del curs 19-20, permet ara

avaluar el grau de consecució de les millores i/o mancances detectades.

Aquestes són:

 

 

 

 



ÀMBIT 6 RELACIÓ AMB L'ENTORN

Quant a les relacions amb l'entorn les trobades s'han vist reduïdes per

normativa sanitària, cosa que esperam poder reprendre aviat. El clima

amb les famílies travessa un dels seus millors moments degut a la

renovació de la junta de l'AFA i de les activitats de cohesió i coordinació

conjuntes que hem duit a terme, tot i que han acusat les restriccions

quant a trobades degut a la normativa CoViD.

Aquest és l'anàlisi que l'Equip Impulsor i l'ED en feim quant a factors positius i

negatius per aconseguir els nostres objectius:

3.7. ANÀLISI DAFO



A partir d'aquesta anàlisi ens plantegem 3 objectius ponderats per prioritat.

Cadascun dels objectius es desglossa en estratègies, que a la vegada es concreten

en accions. Les estratègies i accions derivades dels objectius donen resposta a les

necessitats detectades. Les accions estan temporitzades en els 4 cursos del projecte

tot valorant la seva progressivitat i la implicació que requereixen. Les estratègies

organitzatives de cadascuna de les accions d’aquest projecte es detallaran,

s’ajustaran i es concretaran cada curs en la PGA per part de l’equip pedagògic de

l’escola. Tot seguit hi ha la planificació d’aquests objectius, estratègies i accions junt

amb la seva temporització, les persones responsables i les persones implicades així

com els indicadors i els instruments d’avaluació.

Objectiu 1: Millorar els resultats acadèmics partint de les mancances detectades i
agarantint el nostre projecte pedagògic

Objectiu 2: Enfortir la vinculació amb l'entorn proper. 

Objectiu 3: Millorar la qualitat de la nostra proposta pedagògica partint de la
evidència i l'actualització científica en un entorn de respecte i confiança en
l'infant. 

4. OBJECTIUS, ESTRATÈGIES,
ACCIONS, TEMPORITZACIÓ I

INDICADORS 

















De manera anual es revisarà la funció directiva a través de la recollida de dades
quantitativa i qualitativa per part de l'equip docent i les famílies.

Trimestralment es farà una avaluació on es valoraran i analitzaran els processos
duits a terme i propostes de millora. A final de cada curs l’equip directiu farà una
anàlisi i una revisió del pla d’actuació que s’ha dut a terme i es valorarà
conjuntament amb l’equip de mestres. 

Com a conclusió dels darrers 6 anys d’exercici en el càrrec de direcció en aquest
centre, he de dir que els objectius estratègics i les línies d’actuació fixades han estat
assolides satisfactòriament:

-  El nostre centre està situat com a centre de referència d'innovació educativa amb
una metodologia sòlida, que per primera vegada aquest curs 20-21 es duu a terme
fins a 6è de primària permetent-nos ser partíceps dels fruits d'unes llavors que hem
sembrat i hem anat cuidant amb respecte i amb atenció al llarg de tota l'etapa.

- La plantilla de mestres de cada vegada torna més sòlida, amb un total de 5
mestres en plaça definitiva aquest curs 20-21. Aquest fet ha possibilitat la confecció
d'un equip impulsor dinàmic, motivat i qualificat. 

- Les relacions amb les famílies passen per un bon moment fruit d'anys d'esforços i
dedicació, l'experiència adquirida, la maduració del projecte educatiu i la
configuració d'una AFA propera, honesta i coŀlaboradora.

- La formació dels acompanyants comença a adquirir una especialització i
professionalització sobre aspectes concrets i rellevants, donant-nos la oportunitat de
profunditzar i millorar la nostra pròpia pràctica educativa i configurar un projecte
cada vegada més innovador i actualitzat.  

5. SISTEMA D'AVALUACIÓ DEL
PROJECTE DE DIRECCIÓ



Administració educativa: dels Projectes Institucionals, de les estratègies i

accions, de les avaluacions i del seguiment d'infants, del pressupost i la seva
liquidació.

Ajuntament: sobre els usos d'espais, programes socials i altres propostes de

coŀlaboració.

Consell escolar: dels projectes i programes de coŀlaboració, del pressupost i la

seva liquidació.

Equip pedagògic: dels acords presos en claustre, equip impulsor i de

comunitats, de l’evolució de l’alumnat i dels resultats.
Famílies: sobre el seguiment dels infants i l'acompanyament

AFA: de l’organització i funcionament de l’escola, de les activitats escolars, de les

beques de menjador, de les sortides i colònies, de les quotes i dels pressupostos i
liquidacions.

Els mecanismes de retiment de comptes permeten assegurar que els objectius
proposats s’han aconseguit. El retiment de comptes permet:

- Actuar amb transparència, a partir de la informació rellevant que ens permet
establir valoracions de les actuacions que es realitzen al centre.

- Tenir en compte les opinions dels diferents grups que participen en les activitats
del centre.

- Avaluar amb precisió els resultats i incorporar-los en les decisions.

- Garantir les actuacions, els procediments i la relació amb els infants i les seves
famílies a partir del control extern i la gestió d’incidències.

Els grups d’interès als quals es rendiran comptes són:

6. ELS MECANISMES DE
RETIMENT DE COMPTES



El lideratge distribuït és aquell on la corresponsabilitat impregna l’equip. Per
enfortir aquest lideratge s’ha de promoure un clima de benestar, confiança,

escolta i reconeixement de les persones que formen la comunitat educativa.

Som conscients i valorem que l’equip pedagògic de l’escola està format per
persones altament qualificades, amb molta implicació i compromeses amb
l’educació i l’escola. Veiem necessari confiar en les capacitats de cadascú, a la
vegada que es demanarà rigorositat en la feina i en el temps d’execució. Serà
tasca de l’equip directiu juntament amb els/les coordinadors/es crear el clima
adequat que ajudi a cadascuna de les persones a trobar el seu lloc, tenint en
compte el seu moment personal i professional i entenent que formem part d’un
sistema que necessita anar-se consolidant de manera saludable i orgànica i
sense detriment de l'atenció als infants, prioritat en qualsevol cas. 

Entenem que l’equip directiu lidera motivant, acompanyant i tenint cura de
l’equip; facilitant la reflexió en un bon clima de convivència per anar trobant
solucions davant les dificultats.

Tenir una visió estratègica del centre compartida i consensuada amb l'equip
impulsor permetrà preveure les accions a realitzar i d’aquesta manera distribuir-
les de la millor manera. 

"La força de l'equip prové de cada membre. La força de cada membre és l'equip"

- Phil Jackson-

 

6. EL LIDERATGE DISTRIBUÏT



Amb il.lusió presento aquest projecte de direcció d'una escola que he vist
crèixer, madurar i assentar unes arrels fortes i sense precedents.

El treball d'aquests darrers anys s'ha centrat en l'establiment d'un projecte
metodològic ferm, coherent i basat en l'evidència científica i l'acompanyament
respectuòs i en l'estabilitat de la plantilla de mestres. 

Han estat anys de molta feina, de molta dedicació, amb moments de glòria,

moments d'incertessa i moments de baixada. Tots aquests moments ens han fet
crèìxer, ens han fet aprendre, ens han fet madurar com a projecte, com a
professionals i com a persones. Amb veritable alegria i emoció veig la trajectòria
d'una escola que s'ha construit una identitat i que comença a recollir els seus
fruits.

Formar part d'un equip de professionals compromesos amb el projecte, motivats
i amb ganes de millora personal i professional contínua em fa sentir privilegiada i
renova les meves pròpies motivacions i implicacions en el projecte alhora que
m'ofereix tranquilitat per a delegar tasques i me permet treballar de manera
cooperativa a llarg termini.

I veure com els infants que han crescut amb el nostre projecte esdevenen 

 persones responsables, capaces, crítiques, autònomes, motivades i encuriosides
per cada nou aprenentatge que se'ls presenta, és el major dels regals i el millor
dels resultats possibles.

7. CONCLUSIÓ



PROJECTE DE DIRECCIÓ CURSOS 21-25
CEIP ROSA DELS VENTS, UNA ESCOLA PÚBLICA VIVA I ACTIVA

"COM QUE NO SABÍEM QUE ERA IMPOSSIBLE HO VAM FER"

EL PETIT PRÍNCEP


