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1. INTRODUCCIÓ	

	
A	Catalunya,	 la	Llei	Catalana	d’Educació	(LEC)	 	estableix	 les	bases	per	a	 la	direcció	als	

Decrets	 102/2010	 d’Autonomia	 de	 Centres	 i	 155/2010,	 de	 la	 direcció	 dels	 centres	

educatius	públics	i	del	personal	directiu	professional	docent.	(Decret	155	i	102	han	de	

ser	documents	de	consulta	propers)	

	 	

Per	 elaborar	 aquest	 projecte,	 primerament	 ha	 tingut	 lloc	 un	 procés	 individual	 de	

prendre	la	decisió	de	presentar-me	com	a	candidat.	Aquest	no	ha	estat	fàcil,	però	ha	

arribat	 amb	 energia,	 després	 de	 tres	 anys	 a	 l’equip	 directiu	 de	 l’escola;	 un	 com	 a	

secretari,	i	els	dos	últims	com	a	director,	proposat	excepcionalment	per	la	inspecció.	

Darrere	d’aquesta	voluntat	de	liderar	per	l’aprenentatge	i	l’èxit	escolar	dels	alumnes,	

hi	ha	com	a	motor	sense	cap	mena	de	dubte	 la	meva	 ferma	mirada	cap	a	 l’educació	

emocional	des	de	l’àmbit	de	la	pedagogia	sistèmica.	

I	 és	 que	 estic	 plenament	 convençut	 que	 la	 conjunció	 d’aquestes	 dues	 disciplines	

permet	atendre	de	manera	amorosa	i	respectuosa	tots	els	nostres	alumnes	i	famílies,	

que	fan	l’esforç	de	confiar	en	nosaltres	per	deixar-nos	durant	unes	hores	al	dia	els	seus	

tresors	més	preuats,	els	seus	 fills	 i	 filles;	 sense	 judicis,	 i	entenent	que	són	els	millors	

pares	del	món.	Aquesta	manera	d’entendre	l’escola	es	fa	extensiva	en	definitiva	a	tots	

els	membres	que	formen	part	de	la	nostra	comunitat	educativa.	

En	 conjunció	 al	 paràgraf	 anterior,	 voldria	 remarcar	 que	 el	 meu	 gran	 objectiu	 per	

aquests	quatre	anys	ha	de	ser	atendre	de	manera	òptima	als	tres	grans	grups	de	nens	i	

nenes	que	entenc	tenim	a	les	aules,	sempre	des	del	punt	de	vista	emocional:	els	que	

aprenen	 sols,	 els	 que	 van	 aprenent	 però	 amb	 ajut	 del	mestre	 i	 per	 últim,	 els	 que	

presenten	 dificultats	 per	 aprendre	 ja	 que	 la	 seva	 “mirada”	 (interès),	 no	 està	

plenament	a	 l’escola	ni	als	aprenentatges,	sinó	a	dificultats	emocionals	pròpies	o	del	

seu	sistema	familiar.		

Això	 no	 vol	 dir	 de	 cap	 manera	 oblidar	 els	 objectius	 acadèmics	 de	 millora	 de	

competències,	ni	 la	 formació	 integral	com	a	 individus,	ben	al	contrari,	si	aconseguim	

millores	 en	 la	 salut	 emocional	 dels	 infants,	 repercutirà	 directa	 i	 clarament	 en	 el	

rendiment	 acadèmic;	 fet	 que	 ja	 demostren	 alguns	 estudis,	 com	 per	 exemple,	 el	

projecte	escolta’m,	que	tot	just	hem	engegat	a	l’escola.	
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2. FUNCIÓ	DIRECTIVA	I	LIDERATGE	DISTRIBUÏT	

	
	

																																										M’agrada	pensar	que	a	l’equip	directiu	

d’aquesta	escola	hi	ha	tres	 líders.	 	 	Un	 líder	directiu,	el	 líder	

pedagògic	 i	 el	 líder	 econòmic.	 Tres	 líders	 amb	

responsabilitats	 compartides	 que	 s’hi	 avenen,	 són	 assertius,	

respectuosos,	 responsables,	 actuadors	 i	 amb	 	 una	 visió	 i	

missió	clara,	ferma,	decisiva,	amb	il·lusions	i	sobretot,	un	gran	

somni	compartit.		

	

Penso	que	 l’èxit	escolar	del	 segle	XXI,	 	 passa	per	 la	 innovació	educativa.	Aquest	nou	

enfocament		implica	redefinir	quin	és	el	paper	dels	mestres,	dels	alumnes	i	dels	líders	

del	centre.		

Aquest	nou	paradigma,	passa	pel	lideratge	distribuït.		Al	centre	proposem	un	projecte	

comú,	una	visió	compartida	on	tota	la	comunitat	educativa	treballi	en	col·laboració	al	

servei	 d’un	únic	objectiu	 comú	mitjançant	diferents	 comunitats	de	 lideratge.	 	 Passar	

del	 líder	centralitzador	al	 líder	distribuïdor,	de	 l’autoritari	al	 facilitador	que	sap	crear	

compromisos	 i	 objectius	 comuns.	 	 Això	 vol	 dir	 combinar	 o	 de	 vegades	 substituir	

l’opacitat	 per	 la	 transparència,	 el	 control	 per	 la	 confiança,	 “l’ordeno	 i	 mano”	 pel	

compromís	i	la	participació.	Allò	que		un	bon	líder	necessita	és	promoure	al	seu	entorn	

l’aparició	 de	 persones	 disposades	 a	 prendre	 responsabilitats	 sobre	 iniciatives,	

projectes	i	encàrrecs.	

Em	proposo	 com	a	 director,	 exercir	 també	un	 lideratge	 ressonant	que	 consistirà	 en	

una	mena	 de	motor	 emocional	 per	 animar	 i	 il·lusionar	 en	 el	 projecte	 a	 la	 resta	 de	

l’equip	i	per	aconseguir	la	millor	aportació	de	cada	persona	als	plans	del	centre.	Ser	un	

líder	que	“inspiri”	a	la	resta	de	persones	i	les	“empoderi”.	

En	resum,	un	dels	principals	objectius	és	aconseguir	un	clima	emocional	favorable	que	

afavoreixi	el	benestar	de	totes	les	persones	que	formem	la	comunitat	educativa,	ja	que	

com	diu	Sebastià	Serrano	al	seu	llibre	Els	secrets	de	la	felicitat:	

“Les	emocions	salten	d’una	ment	a	l’altra	com	si	res,	els	sentiments	són	contagiosos,	

molt	més	que	les	idees”		
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Dintre	 d’aquest	 lideratge	 distribuït	 i	 ressonant,	 cadascun	 dels	 membres	 de	 l’equip	

directiu	 tenim	 unes	 funcions	 concretes	 que	 no	 cal	 enumerar,	 ja	 que	 queden	

explicitades		a	l'article	147.4	de	la	Llei	d'educació,	però	sí	dedicar	un	menció	especial	a	

la	 rellevant	 importància	 de	 les	 dues	 persones	 que	 completen	 l’equip	 directiu	 del	

centre:	 la	 cap	 d’estudis	 i	 la	 secretària.	 	 La	 primera	 és	 una	 peça	 clau	 en	 el	

desenvolupament	pedagògic	del	centre	 i	un	motor	 i	 referent	per	aconseguir	millores	

en	els	resultats	acadèmics	dels	alumnes.		La	segona,	si	partim	del	fet	que	els	mestres	

no	se’ns	 forma	com	a	comptables,	que	cada	cop	 la	gestió	econòmica	dels	centres	és	

més	 complicada	 i	 que	 és	 en	 definitiva	 la	 que	 té	 més	 contacte	 amb	 els	 pares,	 és	

elemental	i	meritòria	la	seva	tasca.	

	

Alhora,	i	per	sort,	la	història	d’aquesta	escola	compta	amb	un	claustre	que	s’implica	i	

vol	 formar	 part.	 L’equip	 directiu	 promociona	 i	 facilita	 un	 clima	 de	 treball	 agradable	

perquè	 l’escola	 la	 fem	 entre	 tots	 i	 el	 lideratge	 distribuït	 és	 bàsic	 per	 aconseguir	 la	

implicació	 i	 el	 caminar	 junts.	 Distribuir	 	 responsabilitats,	 tasques,	 propostes,....	

reflexionar	i	decidir	entre	tots,	vol	ser	la	nostra	manera	de	treballar.	

	
2.1.	Organigrama	del	centre	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ESCOLA	CAN	DEU	

EQUIP	DIRECTIU	
Director/	Cap	d’estudis/	Secretari	

	

CONSELL	ESCOLAR	 AMPA	

CLAUSTRE	
Mestres	

	

COMISSIONS	
Biblioteca/Festes/Informàtica	

	

COORDINADORS	DE	CICLE	
Ed.	Infantil/	Ed.	Primària	
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En	 aquest	 gràfic,	 queda	 explicitat	 el	 funcionament	 de	 l’escola	 i	 els	 òrgans	 que	 el	

composen.	 	 Cal	 remarcar	 la	 importància	 de	 les	 fletxes	 amb	 doble	 sentit	 ja	 que	

considero	 molt	 interessant	 que	 tots	 els	 temes	 que	 es	 tractin	 en	 qualsevol	 dels	

diferents	estaments	del	centre,	puguin	anar	sempre	en	les	dues	direccions.	

	
	

3. CONEIXEMENT	DEL	CENTRE		

3.1.		Dades	del	centre	
Codi	de	centre:		 	 08035957	
Denominació	:		 	 Escola	Can	Deu	
Adreça:		 	 	 Carrer	de	la	Prada,	1-35		08207	Sabadell	
Telèfon	:		 	 	 937	161	158	
Adreça	electrònica:		 													a8035957@xtec.cat	
Pàgina	web:																														www.escolacandeu.com	

3.2.		Una	mica	d’història.		
	

L’escola	 Can	 Deu	 va	 néixer	 el	 curs	 1981	 com	 entitat	 independent	 i	 autònoma	 de	

l’escola	Floresta	que	ja	existia	al	barri	de	Can	Deu.	

Crec	que	val	la	penar	aturar-se	uns	instants	en	recordar	com	va	veure	la	llum	la	nostra	

escola,	 ja	 que	 estic	 convençut	 que	 l’esperit	 de	 consens	 i	 defensa	 col·lectiva	 de	

respondre	a	les	necessitats	del	barri,	i	per	derivació	,	dels	nostres	alumnes	,	ha	de	ser	

present	i	formar	part	dels	nostres	trets	d’identitat.	

El	 barri	 de	Can	Deu	es	 va	 fundar	 l’any	1975	per	 tal	 de	poder	 encabir	 la	 forta	onada	

d’immigrants	procedent	d’altres	zones	d’Espanya,	principalment	Andalusia.	La	primera	

escola	del	barri	va	ser	la	Floresta,	que	molts	pocs	anys	després	(i	es	que	hem	de	pensar	

que	es	van	construir	1200	habitatges	ocupats	per	persones	joves),	es	va	quedar	petita.					

La	primera	solució	que	va	trobar	l’ajuntament	va	ser	utilitzar	com	a	aules	alguns	locals	

del	barri.	Com	que	no	va	ser	suficient,	l’ajuntament	va	cedir	uns	terrenys	petits,	el	que	

ara	és	l’edifici	d’infantil.	Aquesta	mesura	va	resultat	del	tot	insuficient,	i	després	d’una	

sòlida	i	contundent	lluita	veïnal	amb	manifestacions	i	tancades,	es	va	aconseguir	que	la	

Caixa	de	Sabadell,	donés	els	terrenys	per	construir	el	que	ara	és	l’escola.	
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	I	és	que	i	per	acabar	aquest	punt,	vull	destacar	com	a	fet	important	de	la	història	de	la	

nostra	escola	que	ha	d’estar	implícit	a	la	nostra	essència,	és	que	som	el	fruit	de	lluites	

col·lectives	i	cooperació	veïnal,	i	som	“fills”	de	l’escola	Floresta.		

3.3. Característiques	del		centre	i	l’entorn	
	

	L’escola	Can	Deu	és	un	centre	públic	d’Educació	 Infantil	 i	Primària	situat	en	un	barri	

perifèric	de	la	ciutat	de	Sabadell.		

	El	nivell	cultural	del	barri	és	baix	tot	i	que	els	darrers	anys	s’han	anat	creant	diferents	

serveis	educatius	com	Llar	d’infants,	ludoteca	i	escola	d’adults.	També	disposa	de		dos	

instituts	 de	 secundària,	 altres	 escoles	 de	 primària,	 biblioteca	 i	 teatre	 (aquests	 dos	

serveis	llunys	del	barri).	

El	nivell	econòmic	de	 la	zona	és	baix,	 tot	 i	que	els	 índexs	d’atur	no	són	gaire	alts.	En	

l’àmbit	laboral	un	gran	percentatge	de	les	famílies	es	dediquen	al	sector	secundari.	

A	 la	nostra	escola,	acollim	majoritàriament	alumnes	de	 la	part	més	antiga	del	barri,	 i	

també,	en	menor	quantitat	del	barri	nou,	on	el	nivell	cultural	i	econòmic	és	més	elevat.		

3.4. Característiques	de	l’alumnat	i	de	les	seves	famílies.	
	

Pel	que	fa	a	l’alumnat,	la	majoria	procedeix	de	la	mateixa	zona	on	està	ubicat	el	centre.	

Són	alumnes	catalans,	fills	 i	 filles	de	pares	 i	mares	nascuts	en	un	80%	a	Catalunya,	el	

14%	a	la	resta	de	l’estat	espanyol	i	un	6%	és	de	procedència	estrangera.	La	majoria	del	

nostre	alumnat	desconeix	la	llengua	catalana	en	entrar	a	l’escola.	

El	percentatge	de	famílies	castellanoparlants	és	molt	elevat,	al	voltant	d’un	90	%.Tot	i	

que	la	gran	majoria	entenen	la	llengua	catalana,	són	poques	les	que	el	parlen,	tant	en	

un	context	familiar	com	laboral,	d'aquí	la	importància	de	l’ús	d’aquesta	llengua	com	a	

mitjà	de	comunicació,	d’aprenentatge	i	de	cohesió	social.	

Les	 activitats	 d’oci	 tals	 com	 cinema,	 lectures	 o	 consum	 de	 televisió	 es	 fa	

majoritàriament	 en	 castellà	 tot	 i	 que,	 es	 pot	 apreciar	 un	 increment	 d’aquest	 tipus	

d’activitats	en	català	quan	van	dirigides	als	nens.	 (informació	 treta	de	 l’anàlisi	de	 les	

enquestes	realitzades	a	les	famílies	quan	es	va	realitzar	el	Pla	Lingüístic	al	curs		2009-

2010)	
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Segons	 els	 indicadors	 de	 centre	 (2016),	 comparant-los	 amb	 centres	 de	 la	 mateixa	

complexitat:	

	

Totes	aquestes	dades	constaten	que	tenim	força	alumnes	amb	necessitats	educatives	

especials,	 i	 no	 tants	 d’específiques;	 que	 tenim	 pocs	 alumnes	 nouvinguts,	 poca	

matrícula	viva	i	un	elevat	nombre	de	famílies	amb	necessitats	econòmiques.	

3.5. Característiques	del	professorat	
	

Actualment,	 el	 claustre	 de	 l’escola	 està	 format	 per	 	 una	 plantilla	 de	 16	 mestres,	

repartits	 en	 9	 	 tutories,	 els	 càrrecs	 directius	 i	 els	 especialistes	 	 d’educació	 especial,	

educació	física,	música,	llengua	anglesa	i	1/3	de	religió.	També	comptem	amb	el	suport	

d’una	vetlladora	durant	10	hores	setmanals.	

	

És	un	moment	de	canvis,	ja	que	moltes	persones	que	han	format	part	d’aquest	claustre	

durant	 molts	 anys	 arriben	 al	 final	 de	 la	 seva	 vida	 laboral,	 i	 amb	 la	 seva	 jubilació,	

donaran	pas	a	nous	mestres.			

	

Vull	 aprofitar	 l’oportunitat	 que	 em	 dona	 aquest	 projecte	 per	 agrair	 de	 cor,	 com	 a	

director	que	ocupa	el	càrrec	en	aquest	moment,	 la	seva	aportació	 i	dedicació	durant	

tants	anys	a	l’escola	Can	Deu,	persones	claus	en	el	dia	a	dia	de	la	nostra	escola.	
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A	 l’escola	 fomentem	el	 treball	 en	equip	del	professorat	 alineat	 amb	els	objectius	de	

millora	 del	 centre,	 a	 través	 de	 diferents	 organitzacions	 i	 estratègies:	 comissió	

pedagògica,	cicles	i	claustres.		

	

Els	alumnes	i	els	equips	docents	estan	repartits	en	dos	cicles.	Els	cicles	són	l’òrgan	de	

coordinació	que	centralitza	l’acció	pedagògica	del	centre,	facilita	la	presa	de	decisions	i	

vetlla	perquè	es	segueixi	la	línia	d’escola.	Cada	etapa	educativa	té	un	coordinador,	que	

es	 reuneix	 setmanalment	 amb	 l’equip	 directiu	 formant	 la	 Comissió	 Pedagògica.	

Aquesta	 comissió	 és	 l’encarregada	de	 transmetre	 als	 cicles	 els	 temes	que	 cal	 tractar	

per	tal	de	prendre	decisions	i	posteriorment	aprovar-les	pel	conjunt	del	claustre,	que	

és	l’òrgan	de	decisió	màxima	del	professorat.		

També	es	fan	altres	reunions		transversals	com	les	comissions	o	intercicles,		totes	elles	

amb	la	idea	de	construir	i	compartir	una	visió	pedagògica	comuna	des	de	P3	fins	a	6è.	

És	 un	 claustre	 força	 implicat	 en	 la	millora	 de	 resultats	 i	 en	 la	millora	 de	 la	 cohesió	

social.	

Segons	 els	 indicadors	 de	 centre	 (2016),	 comparant-los	 amb	 centres	 de	 la	 mateixa	

complexitat:	

					3.6.	Trets	d’identitat	del	centre.	
	

Som	 una	 escola	 que	 treballa	 per	 formar	 alumnes	 i	 mestres	 competents,	

respectuosos,	 solidaris,	 responsables	 i	 creatius.	 	 Fomentem	 la	 formació	 integral	

dels	 alumnes.	 	 És	 per	 això	 que	 a	 més	 dels	 aprenentatges	 pròpiament	 escolars,	

potenciem	 els	 hàbits	 de	 conducta	 que	 afavoreixen	 la	 convivència	 basada	 en	 la	

solidaritat,	la	tolerància	i	el	respecte	als	altres	i	el	medi	ambient.			

Escola	Can	Deu	

Catalunya	
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Ens	 centrem	 en	 els	 processos	 de	 desenvolupament	 de	 l’infant,	 fent	 el	 seguiment	

curricular	 de	 cada	 alumne	 en	 funció	 de	 les	 seves	 necessitats.	 	 	 Potenciem	

l’estimulació	per	la	sensibilitat	artística	dels	alumnes	en	el	vessant	musical,	plàstic,	

literari	i	visual.		Fomentem	els	bons	hàbits	alimentaris	i	físics.		I	ens	agrada	dedicar	

especial	atenció	i	energia	a	fomentar	la	participació	i	la	implicació	de	les	famílies	en	

la	vida	escolar.	

Volem	 una	 escola	 per	 a	 tothom,	 (pertinença	 i	 inclusiva)	 on	 totes	 les	 veus	 siguin	

escoltades,	 on	 tothom	 se	 senti	 reconegut	 i	 estimat,	 on	 siguin	 paleses	 la	

individualitat	 i	 la	col·lectivitat	 i	que	respecti	els	diferents	ritmes	vitals.	 	Una	escola	

que	 concreti	 i	 desenvolupi	 el	 currículum	 a	 través	 d’objectius	 clars	 i	 una	 línia	

pedagògica	definida	però	oberta	i	flexible.	

El	nostre	 objectiu	 principal	 és	 oferir	 una	 educació	 integral	 que	 ajudi	 als	 nostres	

infants	 a	 esdevenir	 persones	 autònomes,	 crítiques	 i	 compromeses,	 que	 puguin	

participar	de	forma	activa	en	el	seu	entorn	i	en	la	societat	en	general.			

La	nostra	escola	vol	potenciar	i	afavorir	l’aprenentatge	significatiu	i	competencial,	

apropant	 aquests	 als	 interessos	 i	 la	 realitat	 dels	 alumnes	 a	 través	 del	 treball	 per	

projectes	tot	fomentant	la	motivació	per	la	recerca,	la	curiositat,	la	cooperació,		i	en	

definitiva,	pel	plaer	d’aprendre.	

				

Pensem	que	aquesta	escola	que	volem	serà	possible	si	ve	de	la	mà		d’una	atenció	

prioritària	 en	 l’educació	 emocional,	 	 creant	 estratègies	 que	permetin	 als	 infants	

assolir	 el	 grau	 de	 seguretat	 afectiva	 i	 emocional	 que	 correspongui	 al	 seu	 nivell	

maduratiu.	 	Mostra	 d’aquest	 fet	 són	 les	 diferents	 formacions	 de	 claustre	 sobre	

l’educació	 emocional	 i	 la	 seva	 aplicació	 a	 l’aula	 que	 s’han	 dut	 a	 terme	 durant	

aquests	dos	anys	i	mig	liderant	el	centre.	

	

“Una	persona	bloquejada	emocionalment,	està	anul·lada	intel·lectualment.”	

Mario	Alonso	Puig	

	

Som	una	escola	petita,	que	vol	aprofitar	allò	que	ja	tenim	i	incorporar	noves	idees,	

per	educar	infants	que	esdevinguin	persones	íntegres	capaces	de	ser	i	actuar	de	

manera	autònoma,	segura,	crítica	i	responsable.


