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1.INTRODUCCIÓ 

 
Porto 4 anys de directora de la ZER Tres Branques i em sento força satisfeta de la 
tasca feta, tot observant el camí recorregut  amb il·lusió presento projecte de 
continuïtat per 4 anys més ( 2020-2024). El Projecte de continuïtat  que presento, vol 
mantenir les idees inicials: 
 

1. Potenciar l’entorn com a font de coneixement i descoberta. 

2. Continuar en la millora competencial dels alumnes en les especialitats, i en les 

àrees de  llengua i literatura  catalana, matemàtiques i medi. 

3. Consolidar una sèrie d’activitats que arribin a ser trets característics de la 

ZER ( celebració de les festes, sortides…).  

4. Potenciar un bon clima en relació a la cohesió social de la comunitat 

educativa.  

5. Elaborar, actualitzar i difondre la documentació de la  ZER.  

6. Fomentar l’ús de les tecnologies de la informació.  

7. Mantenir una bona atenció a la diversitat de l’alumnat, partint de la inclusió i 
equitat entre iguals. Creant un protocol d’ atenció a l’ alumnat més vulnerable 
social i econòmicament. Després de la situació  de crisis provocada per la 
COVID-19 penso que caldrà estar molt atent a aquest últim punt. 

 

En aquest camí de continuïtat m’ acompanyaran   

PARTS DEL PROJECTE DE CONTINUÏTAT  

1 INTRODUCCIÓ Pàg.2 

2 QUÈ S’ HA ASSOLIT? ASSOLIMENT  DEL DESENVOLUPAMENT 

D’ OBJECTIUS 2016-2020 ( especificats al PDi a les PGA i 

valorats a les Memòries de cada curs) 

Pàg.3 

 

2.1 Millora de resultats acadèmics Pàg.3 

2.2 Millora de l’organització i la gestió de la ZER Pàg.8 

3.  ANÀLISI DELS INDICADORS DE ZER. EVOLUTIU Pàg.11 

3.1 Resultats dels alumnes  que superen les àrees en acabar els cicles Pàg.11 

3.2 Resultats dels alumnes  que superen les competències bàsiques . Pàg.13 

4 CONCLUSIONS , I  EN CONSEQÜÈNCIA, ACTUALITZACIÓ   

D’ OBJECTIUS  2020-2024 

 

Pàg.13 

4.1 Conclusions Pàg.13 

4.2 Actualització objectius 2020-2024 Pàg.14 

5 MECANISMES    DE     RENDIMENT     DE     COMPTES  

ALS ÒRGANS DE CONTROL I PARTICIPACIÓ 

Pàg.18 

6 ANNEX  (document  adjunt  ) 

6.1 Valoració de l’ anàlisi  indicadors de ZER. 

( evolutiu darrers 4  anys). 

 



Projecte de Direcció 2020-24 – ZER TRES BRANQUES  
Castellfollit del Boix, Maians i Castellolí. 

3 

 

 MARTA TRULLÀS MONCUNILL . Cap d’estudis i  Mestra d’ Educació Especial  de la 

ZER . 

 CONCEPCIÓ LÓPEZ REINA. Secretària de la ZER i Directora de l’ Escola Coll de 

Gossem.  

La ZER  Tres Branques mica en mica  va establint les  línies principals del que ha de 

ser el seu Projecte Educatiu de ZER. En aquest primer període de mandat hem 

elaborat diferents documents i ara tocarà anar-los revisant i adaptant poc a poc als 

acords que anem prenent.  

Les diferents escoles que formen la ZER també  van creixent i creant la seva pròpia 

identitat. Es troben en moments vitals diferents i és molt important ser respectuosos i 

receptius  als processos de cada centre. 

 

No hem patit cap canvi pel que fa als horaris  i el nombre d’ alumnat s’ ha mantingut 

entre  98 i 105 alumnes els darrers cursos. En general la ZER no ha patit gaires 

modificacions pel que fa a nombre d’ alumnat, professorat, composició familiar i 

horaris.  

També  trobo interesant continuar amb dinàmiques i / o activitats  positives conjuntes 

que es realitzen entre les tres escoles per tal de generar una òptima cohesió grupal i 

una identitat pròpia de la ZER. 

I  entre el professorat mantenir la dinàmica de lideratge distributiu  que hem dut a 

terme  aquest últim curs i que ha estat molt enriquidor. 

 

2. ANÀLISIS I VALORACIÓ.ASSOLIMENT  DEL DESENVOLUPAMENT DELS 

OBJECTIUS 2016-2020 

 

2.1 MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS  

(ESPECIFICATS A LES PGA I VALORATS A LES MEMÒRIES) 

 

OBJECTIU 1 
Millorar la competència dels alumnes en l’ ÀREA DE LLENGUA ANGLESA 

.  
Estratègia: La potenciació de l’ àrea a través de  l’expressió oral. 

 seqüenciació per cursos 

 

GRAU 
 D’ 

ASSOLI
MENT 

semàfor 
16/17 17/18 18/19 19/20 

 
 

Actuacions 

Elaborar un dossier on constin els horaris, grups i 
activitats  des d’infantil a 6è, de manera que es portin a 
terme i formin part de la filosofia i dinàmica de la ZER.  

x x x x  

Augmentar el nombre d’activitats orals programades, 

com conferències i fins i tot la substitució d’algunes 
proves objectives escrites per proves orals.  
PARTICIPAR en  activitats de teatre  de manera anual.  
Augmentar el temps d’expressió oral en anglès a les 

classes de llengua anglesa.  

x x x x  

Potenciar la coordinació entre tot el professorat que  fa 
llengua anglesa a la ZER 

x x x x  

Elaborar un inventari del material de llengua anglesa de 
la ZER. 

 x    

Adquirir  el material necessari per l’ àrea. x x x x  

Fomentar la formació continuada del professorat x x x x  

 

INDICADORS 
VALORACIÓ DE LA MILLORA DE L’ EXPRESSIÓ ORAL EN LLENGUA ANGLESA. 

ASSOLIMENT 
semàfor 
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Percentatge, 
basat en els 
resultats dels 
alumnes que 
superen 
educació infantil 
Curs 2014/2015 

Valor inicial  
No tenim dades 

Valor diana 
20% 

assolit 
100% 
Percentatge, basat en els resultats dels alumnes 
que superen infantil curs 18-19 

 

Percentatge, 
basat en els 
resultats dels 
alumnes que 
superen cicle 
inicial 
Curs 2014/2015 

Valor inicial 
92,045% 

Valor diana 
98 % 

assolit 
100% 
Percentatge, basat en els resultats dels alumnes 
que superen inicial curs 18-19 

 

Percentatge, 
basat en els 
resultats dels 
alumnes que 
superen cicle 
mitjà 
Curs 2014/2015 

Valor inicial 
91,395% 

Valor diana 
97% 

assolit 
100% 
Percentatge, basat en els resultats dels alumnes 
que superen mitjà curs 18-19 

 

Percentatge, 
basat en els 
resultats dels 
alumnes que 
superen cicle 
superior 
Curs 2014/2015 

Valor inicial 
87.124% 
* el 82,151% 
superen les 
proves de 6è 
de primària 

Valor diana 
95% 

assolit 
100% 
Percentatge, basat en els resultats dels alumnes 
que superen superior curs 18-19 

 

 

OBJECTIU 2 
Millorar la competència dels alumnes en l’ ÀREA DE LLENGUATGE MUSICAL.  

 
Estratègia: La potenciació de l’ àrea a través de les classes, les 
activitats més culturals i/ o festives. 
 

 seqüenciació per cursos 
 

GRAU 
 D’ 

ASSOLI
MENT 

semàfor 

16/17 17/18 18/19 19/20 

 
 
 
 
 
 

Actuacions 

Elaborar un dossier on constin els horaris, grups, 
espais  i activitats  des d’infantil a 6è, de manera 
que es portin a terme i formin part de la filosofia i 
dinàmica de l’escola.  

x x x x  

Castanyada,  Nadal, Carnestoltes, etc. 
PARTICIPAR en  activitats de teatre, música i  
dansa de manera anual.  
Augmentar el temps de la música a les escoles, 
afegint col·laboracions externes si cal.  

x x x x  

Elaborar un inventari del material de música de la 
ZER 

 x    

Adquirir  el material necessari per l’ àrea. x x x x  

Fomentar la formació continuada del professorat x x x x  

 

INDICADORS 
Valoració de la millora dels resultats de l’ àrea de música. 

 
ASSOLIMENT 

semàfor 
Percentatge, basat en els 
resultats dels alumnes que 
superen educació infantil 
Curs 2014/2015 

Valor inicial 
No tenim 
dades 

Valor 
diana 
20% 

ASSOLIT 
100% 
Percentatge, basat en els 
resultats dels alumnes que 
superen infantil curs 18-19 

 

Percentatge, basat en els 
resultats dels alumnes que 
superen cicle inicial 
Curs 2014/2015 

Valor inicial 
99,235% 

Valor 
diana 
100% 

ASSOLIT 
100% 
Percentatge, basat en els 
resultats dels alumnes que 
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superen inicial curs 18-19 

Percentatge, basat en els 
resultats dels alumnes que 
superen cicle mitjà 
Curs 2014/2015 

Valor inicial 
98,46% 

Valor 
diana 
100% 

ASSOLIT 
100% 
Percentatge, basat en els 
resultats dels alumnes que 
superen mitjà curs 18-19 

 

Percentatge, basat en els 
resultats dels alumnes que 
superen cicle superior 
Curs 2014/2015 

Valor inicial 
97,53% 
 

Valor 
diana 
98% 

ASSOLIT 
100% 
Percentatge, basat en els 
resultats dels alumnes que 
superen superior curs 18-19 

 

 

OBJECTIU 3 
Millorar la competència dels alumnes en l’ ÀREA DE PSICOMOTRICITAT/EDUCACIÓ 
FÍSICA.  

Estratègia: La potenciació de l’ àrea a través de les classes, les 
activitats més culturals i/ o festives. 

  seqüenciació per cursos 
 

 
ASSOLIME

NT 

semàfor 
16/17 17/18 18/19 19/20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actuacions 

Elaborar un dossier on constin els horaris, grups, 
espais  i activitats  des d’infantil a 6è, de manera 
que es portin a terme i formin part de la filosofia i 
dinàmica de l’escola.  

x x x x  

Castanyada,  Nadal, Carnestoltes, etc. 
PARTICIPAR en  alguna activitat específica  
(atletisme, curses..) de manera anual.  
Augmentar el temps de la psicomotricitat/ 
educació física a les escoles, afegint 
col·laboracions externes si cal.  

x x x x  

Elaborar un inventari del material d’ Educació 
Física / Psicomotricitat de la ZER 

 x    

Adquirir  el material necessari per l’ àrea. x x x x  
Fomentar la formació continuada del professorat x x x x  
Potenciar la coordinació entre tot el professorat 
que  fa l’ educació física o psicomotricitat  a la 
ZER 

x x x x  

 
 
 

INDICADORS 
Valoració de la millora dels resultats de l’ àrea  dels alumnes de la ZER. 

 
ASSOLIMENT 

semàfor 

Percentatge, basat en els 
resultats dels alumnes que 
superen l’ educació infantil 
Curs 2014/2015 

Valor inicial 
No tenim 
dades 

Valor diana 
20% 

ASSOLIT 
100% 
Percentatge, basat en els 
resultats dels alumnes que 
superen infantil curs 18-19 

 

Percentatge, basat en els 
resultats dels alumnes que 
superen cicle inicial 
Curs 2014/2015 

Valor inicial 
99,263% 

Valor diana 
100% 

ASSOLIT 
100% 
Percentatge, basat en els 
resultats dels alumnes que 
superen inicial curs 18-19 

 

Percentatge, basat en els 
resultats dels alumnes que 
superen cicle mitjà 
Curs 2014/2015 

Valor inicial 
99,126% 

Valor diana 
100% 

ASSOLIT 
100% 
Percentatge, basat en els 
resultats dels alumnes que 
superen mitjà curs 18-19 
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Percentatge, basat en els 
resultats dels alumnes que 
superen cicle superior 
Curs 2014/2015 

Valor inicial 
98,58% 
 

Valor diana 
100% 

ASSOLIT 
100% 
Percentatge, basat en els 
resultats dels alumnes que 
superen superior curs 18-
19 

 

 

OBJECTIU 4 
Millorar la competència dels alumnes en l’ ÀREA D’ EDUCACIÓ  ESPECIAL.  

 
Estratègia: La potenciació de les activitats  d’ atenció a la 
diversitat dins de la dinàmica de ZER i l’ atenció dels alumnes 
de NEE. 

 seqüenciació per cursos 
 

ASSOLI
MENT 

semàfor 
16/17 17/18 18/19 19/20 

 
 
 
 
 
 

Actuacions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborar un dossier on constin els horaris, grups, 
espais  i alumnes  des d’infantil a 6è que s’ han d’ 
atendre . De manera que es portin a terme i 
formin part de la filosofia i dinàmica de la ZER.  

x x x x  

Augmentar el temps de l’ atenció a les NEE  a les 
escoles, afegint col·laboracions externes si cal.  

x x x x  

Elaborar un inventari del material d’ Educació 
Especial de la ZER 

 x    

Adquirir  el material necessari per l’ àrea. x x x x  
Fomentar la formació continuada del professorat x x x x  
Potenciar la coordinació entre tots els 
professionals que  atenen les NEE a la ZER  
( EAP, T 
utors, etc..) 

x x x x  

 

INDICADORS 
Valoració de la millora dels alumnes atesos per la mestra d’ Educació Especial de la ZER. 

 

ASSOLI
MENT 

semàfor 

Percentatge d’ 
alumnes amb NEE ( 
motrius, físiques, 
psíquiques i 
sensorials)  
2014-15 

Valor inicial 
1,26% 
Tots els alumnes 
han estat atesos 

Valor diana 
 
Augmentar un 10% les hores 
 d’ atenció a l’ alumnat 

Percentatge 
al 18-19: 
 
2,85% 

 

Percentatge d’ 
alumnes amb NEE ( 
amb situació 
socioeconòmica 
desfavorida) 
2014-15 

Valor inicial 
1,88% 

Valor diana 
Augmentar un 10% les hores 
 d’ atenció a l’ alumnat 

Percentatge 
al 18-19: 
 
0% 

 

Percentatge, d’ 
alumnes de nova 
incorporació al 
sistema educatiu 
Curs 2014/2015 

Valor inicial 
3,272% 

Valor diana 
Augmentar un 10% les hores 
 d’ atenció a l’ alumnat, si és 
necessari. 

Percentatge 
al 18-19: 
 
0% 
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El percentatge d’alumnes que aprova l’àrea és d’un 100%. El suport que es fa des de 
l’especialitat, ja sigui emocional, afectiu,  escolar…. sempre ajuda i afavoreix  
l’assoliment de continguts o competències.   
Es  valora positivament, des dels mestres especialistes ,que la ZER doni importància i 
pes aquesta especialitat. Es pot fer una feina important amb aquells alumnes que en 
un moment o altre de la seva escolaritat necessiten una ajuda.  
Aquest curs 19.20 el percentatge d’alumnes que reben atenció intensiva  (no 
comptem reforços, desdoblaments...) ha sigut del 12,7%. 

 
Així doncs, fent la mitjana amb els quatre cursos, el percentatge d’alumnat que rep 
suport  intensiu a la ZER és del 15,39%. 
S’ ha augmentat les hores d’ atenció a l’ alumnat, dotant totes les hores de l’ 
especialitat a l’ atenció directe als alumnes. 
 

CURS 
19.20 

CASTELLOLÍ CASTELLFOLLIT MAIANS 

 atenció NEE altres grups atenció NEE altres grups atenció NEE altres grups 

EI 4h 1´5h 2h 1h   

CI 3h   1´5h   

CM 3h    2’5h 2h 

CS       

 10h 1,5h 2h 2,5h 2’5h 2h 

Propostes de continuïtat: Continuar donant prioritat al treball inclusiu, donant pautes 
i propostes universals  que afavoreixin a tot l’alumnat de cada centre i de la ZER. Però 
també creiem fermament en poder  fer una intervenció més intensiva en aquells casos 
que ho necessitin. 
 

 

OBJECTIU 5 
Millorar la competència dels alumnes en les àrees instrumentals.  

Estratègia: La potenciació de la millora dels aprenentatges instrumentals a 
través del treball sistemàtic de rutines.  

 seqüenciació per cursos 
 

’ 
ASSOLI
MENT 
semàfor 

16/17 17/18 18/19 19/20 

 
 

Actuacions 

Consensuar amb l’ equip docent de la ZER un seguit 
de rutines lingüístiques i matemàtiques, per realitzar 
cada dia ( 15 / 30 minuts) des de educació infantil a 6è. 

 x x   

Elaborar material fotocopiable que faciliti la realització 
de les rutines 

 x x   

 

INDICADORS 
Valoració de la millora dels alumnes que realitzen les rutines  de la ZER. 

 
ASSOLIMENT 

semàfor 

Percentatge, basat en els 
resultats dels alumnes que 
superen l’ educació infantil 
Curs 2014/2015 

Valor inicial Matemàtiques 
No tenim dades 

Valor 
diana 
10% 

-  

Valor inicial  Llengua 
No tenim dades 

 
10% 

 
- 

 

Percentatge, basat en els 
resultats dels alumnes que 

Valor inicial Matemàtiques 
93,976% 

 
95% 

assolit 
100% 
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superen cicle inicial 
Curs 2014/2015 

Valor inicial  Llengua 
92,045% 

 
95% 

assolit 
100% 
 

 

Percentatge, basat en els 
resultats dels alumnes que 
superen cicle mitjà 
Curs 2014/2015 

Valor inicial Matemàtiques 
90,937% 

 
93% 

Alerta! 
80% 

 

Valor inicial Llengua 
90,933% 

 
93% 

Alerta 
80% 

 

Percentatge, basat en els 
resultats dels alumnes que 
superen cicle superior 
Curs 2014/2015 

Valor inicial Matemàtiques 
87,455% 

 
90% 

ASSOLIT 
95,24%% 

 

Valor inicial Llengua 
88,728% 

 
90% 

ASSOLIT 
95,24% 

 

Tot  i que no hem realitzat unes rutines sistematitzades, a la ZER s’ han anat 
instaurant diferents metodologies globalitzades i/o activitats que han permès la millora 
de resultats.  
 

2.2 MILLORA   DE L’ ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ DE LA  ZER 

 

És difícil  valorar el valor diana, tenint en compte que no teníem cap organització  , 

podem dir que s’ ha fet una bona tasca . Cal millorar el plantejament de  l’ indicador 

per tal que sigui més fàcil la seva valoració en el temps. 

OBJECTIU 1 
Millorar l’ organització  de l’ equip docent, per afavorir el treball 
pedagògic.  

Estratègia La potenciació de  la coordinació entre tots 
els mestres de la ZER i la difusió de tots els acords 
presos a les comissions i consells. 

   seqüenciació per cursos 

 

 
ASSOLIM

ENT 
semàfor 16/17 17/18 18/19 19/20 

 
 

Actuacions 

Crear el consell de direccions( equip directiu de 
ZER+ directors de centres) el calendari i horari de 
treball ( quinzenal) i definir les tasques a realitzar. 

x     

Crear el consell pedagògic ( equip directiu de zer 
+ Mestres itinerants)el calendari i horari de treball 
( quinzenal) i definir les tasques a realitzar. 

x     

Crear les coordinacions d’ intercicles (educació 
infantil +cicle inicial/ cicle mitja +cicle superior) a 
cada grup  s’ afegiran 2 mestres itinerants que 
podran fer la funció de coordinadors. 
 

x     

Crear les coordinacions  de “ coordinació” de 
caire variable 

x     

Organitzar el treball a realitzar als consells i 
coordinacions 

x x x x  

Fomentar la formació continuada del professorat x x x x  
  INDICADORS  

 
Valoració de la millora organitzativa de la ZER.  
No tenim dades inicials 
 

Valor inicial 
0% 

Valor diana 
10% 

 

 

Valoració del compliment de compromisos adquirits  a tota la ZER.  
 

No tenim dades inicials 
del compliment de 
compromisos adquirits 

Valor inicial 
0% 

Valor diana 
10% 
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L’ organització de treball de la ZER s’ ha anat adaptant a les necessitats del 

claustre i de les necessitats dels alumnes. Amb visió en el temps l’ únic que s’ ha 

modificat és la comissió pedagògica que ha passat a ser una coordinació d’ 

especialistes. I  els intercicles  que s’ han transformat en coordinacions diverses. 

La valoració del treball per part del claustre es reflexa en l’ enquesta al professorat 

que hi consta en la memòria. La valoració és molt bona. 

OBJECTIU 2 
Millorar la gestió administrativa.  
 

 
Estratègia: La potenciació d’ actuacions que millorin la 
gestió administrativa. 

 seqüenciació per cursos 

 

ASSOLIM
ENT 

semàfor 
16/17 17/18 18/19 19/20 

 
 

Actuacions 

Ajudar a la gestió administrativa dels centres a 
través de  l’ assessorament i  
l’ ajuda de l’ administrativa de la ZER 

x x x x  

Establir tasques pautades  de  
l ´administrativa de ZER 

x     

  INDICADORS  

 
Valoració de la millora administrativa de la ZER.  
 

No tenim dades inicials 
 

Valor inicial 
0% 

Valor diana 
10% 

  

 

La valoració de les actuacions de l’ administrativa de ZER és força limitat. Hem tingut 

el problema que la seu administrativa és a l’ Escola de les Passeres i l’ equip directiu 

es reuneix i té el despatx a l’ Escola Coll de Gossem. Aquest fet ens fa  perdre força 

suport de l’ administrativa de ZER que bàsicament fa tasques de l’ escola Les 

Passeres.  A nivell administratiu i “laboral” seria molt interesant poder canviar la seu de 

l’ administrativa   els propers 4 anys ,o permetre-li el desplaçament per tal d’ aprofitar 

més els recursos. 

OBJECTIU 3 Millorar la gestió organitzativa de ZER.  

 

Estratègia: La creació de protocols  d’actuació que 
millorin la gestió organitzativa de la ZER 
 

 seqüenciació per cursos 

 

 
ASSOLIM

ENT 
semàfor 16/17 17/18 18/19 19/20 

 
 

Actuacions 

Crear un protocol de substitució de les absències 
del professorat. 

x     

Millorar i agilitzar l’ intercanvi  
d’ informació entre l’ equip docent 
( whatsapp, drive) 

x x x x  

Crear un protocol  de traspàs  d’ informació de l’ 
atenció de NEE.( EAP- MESTRE D’ EDUCACIÓ  
ESPECIAL-TUTORS-CAD) 

x     

Elaborar l’ horari  dels mestres especialistes (en 
primer lloc) i consensuar amb el consell de 
direccions l’ ús necessari a cada escola de la 
resta d’ hores que no estan destinades a l’ 
especialitat. 

x x x x  

Assumir  des del Consell pedagògic 
 l’ organització  i gestió de la proposta prèvia de 
les activitats conjuntes de ZER que es presentarà 
i desenvoluparà al claustre de mestres/ 

x x x x  
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intercicles. 

  INDICADORS 

Valoració de la millora de la gestió organitzativa de la ZER.  
No tenim dades inicials 
 

Valor inicial 
0% 

Valor diana 
10% 

 

Pel que fa  a la millora de la organització de la ZER s’ ha fet un gran pas, s’ han 

gestionat els horaris , les substitucions. S’ ha creat un Pla d’ Atenció  d’ Educació 

Especial. La valoració en general és molt bona 

OBJECTIU 4 
Elaborar  i difondre  documentació de ZER 

 
Estratègia: La creació i difusió  de diferents documents 
de la ZER 

Valor inicial ASSOLIM
ENT 

semàfor 
16/17 17/18 18/19 19/20 

 
 

Actuacions 

Crear el PEZ i les NOFZ per adequar la 
programació de la ZER i crear la documentació 
anual de la ZER ( Pla Anual i Memòria) 

x x x x  

Difondre els documents a la resta de Comunitat 
Educativa, i fer-los partícips en la mida que sigui 
possible. 
 
 
 

x x x x  

  ÍNDICADORS  

 
Percentatge de documentació creada i actualitzada als documents de ZER 
 

de les NOFZ 
No tenim cap document 
elaborat 

Valor inicial 
0% 

Valor diana 
100% 

 

del PEZ 
No tenim cap document 
elaborat 

Valor inicial 
0% 

100%  

d’ altres documents de 
ZER ( protocols, etc.. 

Valor inicial 
0% 

10%  

 

 

 
La documentació de ZER ha estat el cavall de batalla, partíem de la base que no 
teníem cap documentació feta. I aquests 4 cursos hem elaborat el Projecte Educatiu  
de ZER, una part de les NOFZ,  les programacions anuals i les  memòries.   
Finalment hem aconseguit crear un sol document ( tan per la Memòria com per la PGA 
) de tota la ZER. 
També hem elaborat un Pla d’ Atenció a la Diversitat ( que hem inclòs dins del PEZ). 
I tenim l’ esborrany del Projecte de Convivència. Per els propers 4 cursos cal anar 
donant una empenta a tots aquests documents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projecte de Direcció 2020-24 – ZER TRES BRANQUES  
Castellfollit del Boix, Maians i Castellolí. 

11 

 

 
 
 
 

3. ANÀLISIS INDICADORS DE ZER . EVOLUTIU   ( veure annex ) 

 

3.1 RESULTATS DELS ALUMNES QUE SUPEREN LES ÀREES  EN ACABAR ELS CICLES: 

 

Si tenim en compte l’ evolutiu comparant amb les escoles de la mateixa complexitat 

que la nostra ZER podem observar que  l’ índex d’ alumnes que superen les àrees 

instrumentals ha  millorat en els 4 anys. 

 

  
C.INICIAL 

 
C. MITJÀ 

 
C.SUPERIOR 

18-19 100% 100% 100% 

17-18 100% 100% 100% 

16-17 96,43% 100% 100% 

15-16 100% 100% 100% 

 

CICLE INICIAL 18/19 %CENTRES DE LA MATEIXA 
COMPLEXITAT 

% DE TOTS  ELS 
CENTRES 

LLENGUA I LIT CATALANA 100% 100% 

LLENGUA  CASTELLANA I 
LIT 

100% 100% 

LLENGUA ESTRANGERA 
 

100% 100% 

MATEMÀTIQUES 100% 100% 

CONEIXEMENT DEL MEDI 
NATURAL 

100% 100% 

CONEIXEMENT DEL MEDI 
SOCIAL 

100% 100% 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA 100% 100% 

EDUCACIÓ FÍSICA 100% 100% 

EDUCACIÓ EN VALORS  70% 70% 

RELIGIÓ 100% 100% 

 
Pel que fa al cicle inicial  i  analitzant també  l’ evolutiu que els darrers 4 anys  s’ ha 
mantingut la evolució amb un 100% d’ alumnes que aproven les àrees. Només es va 
observar una davallada en l`àrea de castellà al curs 16-17  i en cultura i valors del 70% 
aquest curs. Els resultats estan per sobre de la mitjana de Catalunya( tant en escoles 
de la mateixa complexitat com  de totes les escoles ) tret de Cultura i valors  que 
haurem d’ estar alerta de l’ evolució. 
 
CICLE MITJÀ 18/19 %CENTRES DE LA MATEIXA 

COMPLEXITAT 
% DE TOTS  ELS 
CENTRES 

LLENGUA I LIT CATALANA 80% 80% 

LLENGUA  CASTELLANA I 
LIT 

90% 90% 

LLENGUA ESTRANGERA 
 

100% 100% 

MATEMÀTIQUES 80% 80% 

CONEIXEMENT DEL MEDI 
NATURAL 

100% 100% 

CONEIXEMENT DEL MEDI 100% 100% 
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SOCIAL 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA 100% 100% 

EDUCACIÓ FÍSICA 100% 100% 

EDUCACIÓ EN VALORS  100% 100% 

RELIGIÓ 100% 100% 

  
Pel que fa al cicle mitjà  podem observar que: 
Les àrees que tenim millors resultats   amb un índex d’ alumnat que les supera  al 
100% són : Religió, Cultura i valors socials i cívics, Educació física i  Educació 
artística, Coneixement del medi social i cultural, Coneixement del Medi Natural i 
Llengua estrangera.  
 Aquestes van seguides per Castellà ( 90%). 
 I les àrees on  hauríem d’ anar més en compte  son llengua i literatura catalana , i 
matemàtiques ( 80%). 
Si comparem amb els alumnes d’ escoles de la mateixa complexitat podem dir que la 
nostra ZER  està per sobre en totes les àrees  tret de matemàtiques, castellà i català . 
I ens passa el mateix si ens comparem amb totes les escoles de Catalunya . 
 
CICLE SUPERIOR  %CENTRES DE LA MATEIXA 

COMPLEXITAT 
% DE TOTS  ELS 
CENTRES 

LLENGUA I LIT CATALANA 100% 100% 

LLENGUA  CASTELLANA I 
LIT 

100% 100% 

LLENGUA ESTRANGERA 
 

100% 100% 

MATEMÀTIQUES 95,24% 95,24% 

CONEIXEMENT DEL MEDI 
NATURAL 

95,24% 95,24% 

CONEIXEMENT DEL MEDI 
SOCIAL 

95,24% 95,24% 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA 100% 100% 

EDUCACIÓ FÍSICA 100% 100% 

EDUCACIÓ EN VALORS  100% 100% 

RELIGIÓ 100% 100% 

 
Pel que fa al cicle superior  podem observar : que les àrees que tenim millors 
resultats   amb un índex d’ alumnat que les supera  (100% ) són : Religió, Cultura i 
valors socials i cívics, Educació física i  Educació artística, Llengua estrangera , 
Llengua i literatura catalana i el Castellà. I les àrees on tot i ser bons resultats hauríem 
d’ anar més en compte  son : Matemàtiques, Coneixement del medi natural i 
Coneixement del medi social i cultural  ( 95,24%). 
També podem analitzar que en totes les àrees estem per sobre de la mitjana de 
Catalunya i de les escoles de la mateixa complexitat. Amb un petit incís en l’ àrea de 
Coneixement del Medi on estem a una dècima per sota de les escoles de la mateixa 
complexitat. 
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3.2 RESULTATS DELS ALUMNES QUE SUPEREN LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES  
( PROVA DE 6È) 

 

 
Si ens centrem només en els alumnes que tenim situats a la franja de superació  alta  
( com a valor màxim 50%) 
 
CICLE SUPERIOR   ALUMNES SITUATS A LES FRANJA  

ALTA) 

LLENGUA I LIT CATALANA 50% 

LLENGUA  CASTELLANA I LIT 33,3% 

LLENGUA ESTRANGERA 55,55%* 

MATEMÀTIQUES 27,77% 

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL 22,22% 

Cal destacar que en les proves de competències  els alumnes que estan a les franges 
altes en l’ àrea  de coneixement del medi  han baixat  notablement des del curs 
anterior : 
Coneixement del medi : curs 17-18  ( 33,33% ) curs 18-19 ( 22,22%) 
Caldrà estar alerta  per no baixar més aquest tant per cent en els propers cursos i 
aconseguir pujar una mica més el nombre d’ alumnes situats en la franja alta en les 
àrees de  mates i medi. 
També cal destacar positivament  la llengua estrangera  amb un 55.55% on l’ impuls 
del GEP ha tingut els seus fruits. 
 
 

4. CONCLUSIONS  I  EN CONSEQÜÈNCIA, ACTUALITZACIÓ  D’ OBJECTIUS  

2020-2024 

 
4.1.CONCLUSIONS 
 

 Pel que fa als aprenentatges: Dins dels bons resultats  de l’ alumnat  hem de 
continuar treballant per mantenir i/o millorar aquests. 
 A tots els cicles es veu que les especialitats  ja estan força consolidades i per tant 
hauríem de treballar per  mantenir el nivell ( mantenint horaris, activitats plantejades 
pels especialistes i les coordinacions per anar fent el seguiment dels resultats  de cada 
curs). 
També podem observar que tot i ser bons resultats les àrees que evolucionen més 
lentament són les matemàtiques, i la llengua catalana a cicle mitjà ( 80%) i  les 
matemàtiques i el medi natural i social a cicle  superior ( 95,24%) 
 
Pel que fa a les proves externes( i tenint en compte que aquest curs  degut a la COVID 
19 no s’ han pogut realitzar) també  coincideix  en el medi com a resultat més fluix ( 
22,22% del 50%) afegint a les matemàtiques( 27,77 % del 50%) . Pel que fa a les 
matemàtiques hi ha una millora ascendent considerable, tot i que el resultat 
sigui més baix. Per tant continuarem amb la metodologia d’ INNOVAMAT i 
analitzarem resultats. Pel que fa al medi hem observat que  el resultat  va a la 
baixa, ens preocupa més i les actuacions hauran d’ anar en aquest sentit. 
 De tots aquests  resultats i tants per cent podríem  plantejar el indicadors de progrés 
del nostre Projecte educatiu de ZER. Tenint com a valor  inicial  el tant per cent  
d’ aquest curs i establir un nou  valor diana per aquests 4 cursos.  
 Pel que fa a la gestió i organització: hem de continuar amb el  repartiment de 
tasques, l’ elaboració de documentació i la gestió administrativa de ZER que cada cop 
entoma més aspectes de gestió i que requereix de més temps. 
Pel que fa a la equitat: ens preocupa molt la situació de les famílies amb la crisi 
produïda per la COVID-19 . Caldrà estar atents a la situació de les famílies per que 
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cap alumne quedi enrere. Caldrà elaborar protocols i dur a terme les indicacions del 
Departament per fer front a la nova “ normalitat”. 
 
4.2.ACTUALITZACIÓ  D’ OBJECTIUS  2020-2024 

 

OBJECTIU 1 
 
MILLORAR I / O MANTENIR EL TANT PER CENT D’ ALUMNES QUE SUPEREN 
LES ÀREES: ED. FÍSICA, EDUCACIÓ MUSICAL i LLENGUA ESTRANGERA. 

Estratègia: Continuar amb l’ increment horari, i les activitats proposades 
des de l`àrea a totes les escoles de la ZER. 

 seqüenciació per cursos 
 

20/21 21/22 22/23 23/24 

 
 

Actuacions 

Elaborar una programació transversal de mínims a 
assolir a cada cicle 

X 
Primà
ria 

X 
Primà
ria 

X 
Infanti
l 

X 
Infanti
l 

Proposar activitats i / o  activitats  des de les diferents 
àrees  

x x x x 

Potenciar la coordinació entre tot el professorat que  
fan la mateixa especialitat  a la ZER 

x x x x 

Actualitzar l’  inventari   x  

Adquirir  el material necessari per l’ àrea. x x x x 

Fomentar la formació continuada del professorat x x x x 

 

INDICADORS 

*Per valorar aquest indicador tindrem en compte el tant per cent dels alumnes que superen 

les àrees  en acabar els cicles agafant com a tant per cent el  de les escoles de la mateixa 

complexitat. 

Educació Física: 
 Valor inicial Valor diana 

Manteniment             

Educació Infantil 100% 100% 

Cicle Inicial 100% 100% 

Cicle Mitjà 100% 100% 

Cicle Superior 100% 100% 

Educació Musical: 

 Valor inicial 
 

Valor diana 
Manteniment             

Educació Infantil 100% 100% 

Cicle Inicial 100% 100% 

Cicle Mitjà 100% 100% 

Cicle Superior 100% 100% 

Llengua estrangera 

 Valor inicial 
 

Valor diana 
Manteniment             

Educació Infantil 100% 100% 

Cicle Inicial 100% 100% 

Cicle Mitjà 100% 100% 



Projecte de Direcció 2020-24 – ZER TRES BRANQUES  
Castellfollit del Boix, Maians i Castellolí. 

15 

 

Cicle Superior 100% 100% 

 

 

OBJECTIU 2 
 
AUGMENTAR EL TANT PER CENT DE L’ ALUMNAT SITUAT EN LA FRANJA 
ALTA DE LES PROVES DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE 6È . FENT ÈNFASI 
EN LES ACTUACIONS DE  LES ÀREES DE MATEMÀTIQUES  I CONEIXEMENT 
DEL MEDI   

Estratègia: Analitzar amb l’ equip de mestres els resultats i valorar si cal un 
increment de metodologies més competencials. 

 seqüenciació per cursos 

 

20/21 21/22 22/23 23/24 

 
 

Actuacions 

Analitzar amb l’ equip de mestres els resultats X 
 

  
 

x 
 

Continuar amb la metodologia competencial 
INNOVAMAT 

x x x x 

Dur a terme  activitats competencials  dins del 
FORAULES 

x x x x 

Fomentar la formació continuada del professorat x x x x 

 

INDICADORS 

*Per valorar aquest indicador tindrem en compte el tant per cent dels alumnes que superen 
les competències bàsiques ( prova de 6è) 
com a tant per cent el  de les escoles de la mateixa complexitat i amb valor màxim del 

50%. 

 ALUMNES SITUATS A LA FRANJA  ALTA 

 Valor inicial Valor diana 
            

CURS   17-18 18-19 20-21 23-24 

CONEIXEMENT DEL MEDI 
NATURAL 

33,33% 22,22% 25% 30% 

MATEMÀTIQUES 16,6% 27,77% 30% 40% 

 
Proposo una valoració del assoliment del valor diana al curs 20-21 per comprovar si hi ha 

un descens d’ alumnes situats a la franja alta com a dinàmica descendent. En cas que 

sigui així haurem de posar més cura en les actuacions.Com les matemàtiques mostren 

una evolució ascendent continuarem amb la metodologia INNOVAMAT.  

 

OBJECTIU 3 
 
CONTINUAR AMB LA REVISIÓ ELABORACIÓ I DIFUSIÓ DE LA   
DOCUMENTACIÓ DE ZER 

Estratègia: La creació, revisió  i difusió  de diferents 
documents de la ZER 

seqüenciació per cursos 

 
20/21 21/22 22/23 23/24 

 
 

Actuacions 

Incloure indicadors de progrés dins del projecte 
educatiu de ZER 

x    

Continuar avançant amb les NOFZ x x x x 
Revisar el Projecte Lingüístic ( dins del PEZ)  x x  
Difondre els documents a la resta de Comunitat 
Educativa, i fer-los partícips en la mida que sigui 
possible. 

x x x x 

  ÍNDICADORS 
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Percentatge de documentació creada i actualitzada als documents de ZER 

 

de les NOFZ 
 

Valor inicial  
20% 

Valor diana 
100% 

Indicadors del PEZ 
 

Valor inicial 
0% 

100% 

Revisar el Projecte 
Lingüístic 

Valor inicial 
0% 

100% 

 

 

OBJECTIU 4 
 
TREBALL  D’ EQUITAT A LA ZER 

Estratègia: Fixar la mirada en l’ Equitat dins de la nostra 
ZER 

seqüenciació per cursos 

 
20/21 21/22 22/23 23/24 

 
 

Actuacions 

Fer la diagnosi de L’ Equitat  a l’ educació 
proposat per inspecció. 

x    

Aprovar i fer difusió del Pla de Convivència x    
Protocol d’ acompanyament ( des de l’ àrea 
E.Especial  amb col·laboració del claustre ) per 
vetllar pels alumnes  SCD ( en situació social i 
culturalment desfavorides) 

x x   

  ÍNDICADORS 
 

Percentatge de documentació creada i actualitzada als documents de ZER. Entenent 
el 100% com a document finalitzat. 

 

Diagnosi de l’ Equitat 
 

Valor inicial  
0% 

Valor diana 
100% 

Pla de convivència  
 

Valor inicial 
0% 

100% 

Protocol SCD  Valor inicial 
0% 

100% 

 

 

OBJECTIU 5 
 
MILLORA  D’ ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

Estratègia:  Millorar alguns aspectes de gestió. seqüenciació per cursos 

 
20/21 21/22 22/23 23/24 

 
 

Actuacions 

Arribar al consens amb la Comunitat Educativa 
per sol·licitar les tardes de treball de ZER 

x x x x 

Millorar la gestió econòmica, amb ajuda de l’ 
administrativa de la ZER,  de les sortides i o 
activitats. 

x    

Disposar de l’ administrativa de la ZER en les 
gestions de l’ Equip Directiu. 

x x x x 

  ÍNDICADORS 
*Percentatge del grau de satisfacció  de les actuacions dutes a terme. 
 

 Consens Tardes de ZER A valorar pel Consell Escolar 

Millora de la gestió econòmica A valorar per l’ Equip Directiu 

Hores de disposició de l’ 
administrativa a ZER  

A valorar per l’ Equip Directiu 
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OBJECTIU 6 
 
COHESIÓ SOCIAL ( ALUMNES , MESTRES I COMUNITAT EDUCATIVA) 

Estratègia:  Millorar la cohesió  social. seqüenciació per cursos 

 
20/21 21/22 22/23 23/24 

 
 

Actuacions 

Continuar amb el Lideratge distributiu mitjançant  
Equip directiu, Consell de Direccions, 
Coordinadors/es, Equip de mestres i Consell 
Escolar ( mirar graella *1) 

x x x x 

Continuar amb les activitats creades els darrers 4 
anys  ( mirar graella * 2) 

x x x x 

Crear, en cas que sigui necessari, una activitat de 
tota la comunitat educativa ( festa final de curs/ 
festa de la ZER..) 

 x   

Continuar amb Espai “ Xarxes” ( on s’ intercanvia i 
es donen a conèixer activitats que es fan a les 
escoles de la ZER) 

x x x x 

Fomentar la participació  dinàmica al bloc de la 
ZER 

x x x x 

  ÍNDICADORS 
 

*Percentatge d’ activitats fetes i valoració per part de la comunitat educativa si 
aquestes activitats ens han ajudat a millorar la cohesió social . 

 
 Percentatge d’ activitats fetes Valor diana : 80% 

 Grau de millora de la cohesió 
social 

Enquesta de satisfacció. Esperem 
arribar a un 50% de grau de 
satisfacció. 

 

(*1) Graella  Lideratge distributiu 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Consell 

direccions 
x         x x    x  x   

Coordinadors/es     x  x     x x       

Coordinació 

especialitat 
x x   x  x x x         x x 

Tutories   x x  x x   x  x x x x  x   

Representants 

Consell Escolar 
x      x   x x  x x x  x   

Claustre x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

CAD        x x           

Equip directiu x              x  x   

Dels 19 mestres d’ aquest curs a la ZER  es pot veure per les creuetes que tots i totes  

( a excepció del 0,25 de religió ) lideren en més d’ un aspecte. 

La concreció dels aspectes a liderar i objectius un cop consensuats es fan constar a la 

PGA de ZER i es valoren a la Memòria Anual. 
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(*2) Graella  activitats creades 

 20-21 21-22 22-23 23-24 

SORTIDA TARDOR  X X X 

FORAULES 

(PRIMER I TERCER TRIM.) 

X TERCER 

TRIMESTRE 

X X X 

FESTIVAL DE NADAL X X X X 

SORTIDA LICEU/PALAU DE LA MÚSICA / AUDITORI X  X  

CANTÀNIA ( C.M/C.SUPERIOR)  X  X 

CANTAXICS ( C. INICIAL)  X  X 

SETMANA CULTURAL 

SORTIDA CONJUNTA 

X X X X 

ENGLISH DAY X X X X 

COLÒNIES PRIMÀRIA X  X  

COLÒNIES INFANTIL X  X  

COLÒNIES ANGLÈS ( 6È PRIMÀRIA) X X X X 

SORTIDA ÀREA ED. FÍSICA X X X X 

TROBADES ESPORTIVES X X X X 

CAMPS APRENENTATGE 1 DIA  X  X 

ACTIVITAT CLOENDA CURS MESTRES (CAL 

CÒDOL) 

X X X X 

 

 

5.MECANISMES DE RETIMENT DE COMPTES ALS ÒRGANS DE 

CONTROL I PARTICIPACIÓ. 

 

El claustre de mestres ha anat valorant i  modificant (en cas de necessitat ) algun 

aspecte del Projecte de Direcció . Les valoracions han estat continuades i s’ han 

reflectit a totes les memòries.  I les propostes sorgides s’ han vist reflectides a la 

Programació General Anual de cada curs. El Consell Escolar  de la ZER també ha 

estat coneixedor  i ha participat en l’ elaboració i  valoració de tots els aspectes. 

També hem inclòs al Consell Escolar a les AMPES per tal que la difusió  i la 

participació fos més amplia. 

 

Aquest projecte de continuïtat es presentarà al  Claustre i  al Consell Escolar de la 

ZER i se’ l farà partícip  del seu assoliment. 
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Com a Equip Directiu de ZER, la nostra intenció és  intentar que  tothom senti la 

ZER més seva, tot assumint compromisos per seguir endavant i assolir els 

objectius plantejats en aquest projecte.  
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