Escola Túrbula
centre privat concertat
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Seguiment i avaluació

LA NOSTRA
M O T I VA C I Ó

Després d’uns profunds, anàlisi i reflexió realitzats
per la Comunitat Educativa de l’Escola Túrbula,
amb la finalitat d’assolir com a objectius principals,
la recerca de la millora i la innovació constants, i
donar resposta a les necessitats educatives i de
formació d’una societat en constant canvi,
presentem el nostre Pla Estratègic.
El pas previ a l’elaboració del nostre Pla
Estratègic per definir les nostres línies
de treball, es fa amb l’assessorament
de la Consultora de Direcció OTB
Innova mitjançant un procés reflexiu i
participatiu fonamentat en les aportacions
realitzades per la nostra comunitat. En
aquest procés vam participar el
personal docent i no docent i els
alumnes i les seves famílies.
A partir d’aquí ens hem enfocat en
treballar conjuntament, de forma
vertical, revisant i renovant el nostre
ideari (missió, visió i valors) i hem
establert les línies estratègiques que
hem de seguir els propers quatre anys.
El Pla Estratègic és un document viu i
dinàmic que reflecteix el nostre
compromís de millora i reflexió
constant. Inclou les línies estratègiques
generals, els objectius estratègics i les
accions de millora, amb la finalitat de ser una guia
per a la presa de decisions i l’avaluació de la nostra
tasca durant el període 2018-2022.
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MISSIÓ, VISIÓ I VALORS
LA NOSTRA MISSIÓ: Acompanyar els nostres alumnes en el seu
procés de creixement personal per arribar a ser autònoms i
competents en un món en canvi continu.
LA NOSTRA VISIÓ: Ser un referent en el nostre entorn amb un
elevat compromís educatiu, en constant procés d’innovació i
reflexió, en un bon ambient social i emocional.

Treball

i reflexió individual i en equip:
implicant-nos de forma pro activa, individualment
i en grup, en el desenvolupament dels objectius
estratègics i en la millora.

Unificació

de criteris d’actuació: Tenir sentit
del correcte i l’incorrecte en els nostres
comportaments i relacions i actuar amb
integritat.

Responsabilitat

ELS NOSTRES VALORS

en la millora i la
innovació constant: Comprometre’ns
amb la innovació en la nostra actuació
pedagògica, buscant sempre l’adaptació
al canvi i la millora en els resultats
educatius.

Buscar i potenciar les capacitats i
inquietuds dels nostres alumnes:
Actuar buscant la satisfacció de les
necessitats i expectatives dels nostres
alumnes, com base del nostre servei
educatiu.

Utilitzar totes les eines i recursos al
nostre abast: Actualitzar i implantar eines i
recursos en la nostra tasca docent
Línia

innovadora en l’actuació
pedagògica: Aplicar noves metodologies
innovadores basades en la Neurodidàctica.

Atenció

a la diversitat i compromís amb les
nostres famílies: Mantenir un diàleg franc i
transparent amb les famílies del Centre, tant en
els contactes habituals como en les relacions a
llarg termini.
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EL NOSTRE ENFOCAMENT DE TREBALL
COM TREBALLEM?

La implicació de tot el
personal docent i no docent
que treballem de for ma
internivells i interdisciplinar
defineix la nostra manera
d’abordar les necessitats i
determinarà la forma d’assolir
els objectius proposats.

Per això, comptem amb un EQUIP I+D, equip internivells que
coordina i orienta diferents Grups d’innovació i vetlla per garantir
l’acompliment dels objectius de les nostres línies estratègiques.

Per a la innovació mirant al
futur amb il·lusió, vivint i
entenent el present i aprenent
de les experiències acumulades
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ELS NOSTRES G R U P S
D ’ I N N O VA C I Ó
Programacions didàctiques:
treballem per millorar el
rendiment acadèmic a través de
projectes d'innovació metodològica
basats en la Neurodidàctica amb
diverses eines d’aprenentatge. A
l’hora vetlla perquè hi hagi una
coherència vertical dels
continguts curriculars del centre.
Gamificació: construïm
coneixements a partir
d'un procés de
transformació
educativa, a
través del qual
les experiències
d’aprenentatge
són viscudes
com un joc.
Aprenentatge
cooperatiu: vertebrem,
al llarg de totes les etapes, allò
que es fa en treball cooperatiu a
la nostra escola, així com
fomentem el seu ús.

Avaluació: la reflexió sobre el
nostre model d’avaluació ens ha
de dur a implantar una avaluació
competencial, entenent-la com
una eina per millorar el procés
d’ensenyament-aprenentatge.
Ta m b é h a d e p e r m e t r e a
l’alumne, reflexionar sobre el què
ha après, prendre decisions i ser
conscients del propi aprenentatge.
Pensament eficaç:
promovem activitats
que fomenten la
capacitat reflexiva
orientada a afavorir
el pensament crític
dels alumnes.
Duem a terme el
Projecte Filosofia
2/18 a través de qual
treballem les rutines i
destreses de pensament fins
arribar a fer conscient l'ús de la
metacognició.
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Educació socioemocional:
tenim com a principal objectiu
desenvolupar un programa
d'educació emocional per a tota
la comunitat educativa mitjançant la
difusió i promoció d'activitats per
a p ro p a r- n o s a u n a m b i e n t
educatiu emocionalment sa i
positiu.
TIC’s: supervisem l'ús i aplicació
dels elements tecnològics
necessaris per tal d'afavorir la
transmissió del coneixement
entre el professorat i l'alumnat.
A i x í m a t e i x , t re b a l l e m p e r
implementar noves metodologies
relacionades amb les STEAM,
valorant la utilització de nous
elements tecnològics, com ara
impressores 3D, robots, plaques
Arduino, etc."

CAD: donem la millor resposta
possible a les necessitats
educatives de l'alumnat NESE
aprofitant tots els recursos
disponibles per tal d'aconseguir
el màxim progrés acadèmic.
Per fer-ho possible fem una
coordinació interna amb la resta
d'etapes i personal docent, i
externa, EAP, CDIAP i diferents
serveis educatius, així com amb
les famílies d'aquests alumnes.
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P ro j e c t e l i n g ü í s t i c : v o l e m
aconseguir la millora de la
competència lingüística del
nostre alumnat, a través d’accions
que incrementin la seva exposició
a les llengües. Ens ocupem de la
revisió i l'actualització del PLC,
així com la consolidació i
ampliació de la metodologia
AICLE”
Solidaritat: Al món actual els
nens tenen accés a molta
informació i són conscients de
les desigualtats socials i culturals
en el nostre entorn proper així
com en altres països.
Volem doncs, conscienciar als
alumnes de la importància de la

solidaritat en la vida en comunitat,
fomentant la cooperació i dotantlos d’eines per gestionar els
sentiments que generen les
relacions personals i els diferents
rols que juguem en la societat.
Acció mediambiental: treballem
per implementar un pla de
gestió ambiental adequat per
ensenyar als nostres alumnes a
optimitzar els recursos del seu
entorn seguint la norma bàsica
de Reduir, Reutilitzar i Reciclar i
d'aquesta manera col·laborar
amb la societat per aconseguir
un entorn més agradable i
sostenible.
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ELS EIXOS ESTRATÈGICS
El nostre Pla Estratègic contempla incidir en uns eixos estratègics que
es desenvoluparan de manera interdisciplinar i internivell, que
garanteix abordar-los des de diverses perspectives afavorint una visió
més amplia i rica.

FAMÍLIES

EDUCACIÓ
INTEGRAL
INNOVACIÓ
PEDAGÒGICA

CONVIVÈNCIA

ATENCIÓ A LA
DIVERSITAT
PERSONES

PLA ESTRATÈGIC
COMPROMÍS
SOCIAL

ORIENTACIÓ
ACADÈMICA I
PROFESSIONAL

RECURSOS
MATERIALS I
ECONÒMICS

IMATGE I
MÀRQUETING
SISTEMA DE
GESTIÓ
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LES NOSTRES LÍNIES
ESTRATÈGIQUES
EDUCACIÓ INTEGRAL
AVANÇAR EN LA FORMACIÓ RACIONAL INTEGRAL I LLIURE AMB CRITERI PROPI
D’ACORD AMB EL PERFIL DE SORTIDA

OBJECTIU 1: Fomentar en els alumnes hàbits i actituds que els
identifiquin i distingeixin en la seva vida personal, social i
professional.
Marcarem les línies bàsiques de treball del
programa d’autoconeixement i de gestió
emocional basant-nos en el perfil de sortida de
l’alumne, l’implantarem i farem una avaluació
per valorar-ne els resultats.

INNOVACIÓ PEDAGÒGICA
ACONSEGUIR EL MÀXIM DESENVOLUPAMENT COMPETENCIAL DELS ALUMNES A
TRAVÉS DE LA INNOVACIÓ METODOLÒGICA I TECNOLÒGICA

OBJECTIU 1: Millorar el rendiment acadèmic a través de projectes
d’innovació metodològica i avaluativa específics per etapes.
Basant-nos en la Neurodidàctica, consolidarem
la incorporació de les diferents metodologies
com són la gamificació i el treball cooperatiu
com eines d’aprenentatge a l’aula garantint la
verticalitat al llarg de tot el procés de formació
del nostre alumnat. Consolidarem el Projecte
Filosofia 2/18 a Educació Infantil i l’implementarem
a les diferents etapes per tal de treballar les
rutines i destresses de pensament que
fomenten la capacitat reflexiva, orientada a
afavorir el pensament crític del nostre alumnat.
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També implementarem el Projecte d’educació
emocional en les programacions de totes les
etapes educatives proporcionant recursos al
professorat per treballar a l’aula. Garantirem
que l’avaluació del nostre alumnat es faci des
d’un sistema competencial entès com a eina de
millora.
OBJECTIU 2: Avançar en l’ús de les TAC
per a millorar el procés d’aprenentatge
dels nostres alumnes.
Garantirem una revisió constant de l’ús
que es fa de les noves tecnologies a
l’aula, dotant al professorat de recursos i
formació per a la implantació de les
STEAM i la robòtica a les programacions
de forma transversal. Establirem un pla
de manteniment i innovació tecnològica
al centre.
OBJECTIU 3: Millorar la competència en
llengües dels nostres alumnes.
Proposarem estratègies que incrementin
l’exposició dels nostres alumnes a les
llengües en situacions diverses. Per això,
revisarem i actualitzarem el nostre
Projecte Lingüístic de Centre (PLC) a
través del qual també consolidarem i
ampliarem la metodologia CLIC (AICLE)
en totes les etapes. A la vegada
dissenyarem i implementarem instruments
d’avaluació de la competència lingüística.
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OBJECTIU 4: Repensar els espais d’aprenentatge.
Analitzarem la necessitat d’ús per etapes dels
diferents espais d’aprenentatge, tant a l’aula,
com als espais comuns i exteriors del centre per
dissenyar i crear nous espais que cobreixin
aquestes necessitats educatives.
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ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
ACONSEGUIR EL MÀXIM PROGRÉS ACADÈMIC PER MILLORAR
LES COMPETÈNCIES DELS ALUMNES NESE

OBJECTIU 1: Millorar l’atenció dels alumnes NESE I SIEI.
Garantirem la inclusivitat de l’alumnat
NESE i SIEI, establint un pla de
coordinació, tant interna com externa
que permeti satisfer les necessitats de
l’alumnat SIEI i NESE. Alhora,
establirem uns criteris de prioritat en
l’atenció dels alumnes i uns indicadors
avaluatius del funcionament intern de
la CAD.
Generarem un clima d’acceptació de
les diferències individuals que permeti
la sensibilització i crear consciència
d’aquestes particularitats a tota la
comunitat educativa, fomentant
situacions de respecte a l’aula a través
de diversos recursos didàctics.
Revisarem els mitjans de comunicació
amb les famílies de l’alumnat amb
NESE, establint uns criteris d’atenció
que faciliti la coordinació i la relació
de les famílies amb dels diferents
professionals que intervenen amb
l’alumne amb NESE.
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FAMÍLIES
MILLORAR ELS PROCESSOS D’ATENCIÓ I RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES

OBJECTIU 1: Millorar l’atenció i comunicació amb les famílies del
centre.
Treballarem per establir les línies mestres del
codi bàsic de convivència del Projecte “A
Túrbula…som així” i dissenyarem estratègies
que ajudin a millorar les relacions físiques i
directes amb elles. Crearem moments, espais i
situacions per integrar a les famílies en la vida
educativa de la nostra escola.
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CONVIVÈNCIA
DESENVOLUPAR EL PROJECTE D’EDUCACIÓ EMOCIONAL AMB ELS ALUMNES
PER GENERAR UN CLIMA DE CONVIVÈNCIA ÒPTIM

OBJECTIU 1: Impulsar la participació i implicació en la vida escolar
i enfortir el seu sentiment de pertinença al centre, fomentant la
cultura de prevenció de conflictes.
Establirem les línies mestres del codi bàsic de
convivència del Projecte “A Túrbula…som així” i
crearem espais i símbols emocionalment
afectius.
Garantirem la viabilitat dels protocols d’actuació
davant de situacions de rics (bullying,
assetjament sexual, etc.) i promourem la
Mediació Escolar amb l’objectiu de crear una
escola sense conflictes.
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PERSONES
ALINEAR A LES PERSONES AMB LA MISSIÓ, VISIÓ I PERFIL DOCENT, FOMENTANT
LA SEVA FORMACIÓ, DESENVOLUPAMENT I IMPLICACIÓ

OBJECTIU 1: Implementar un sistema d’avaluació de l’acompliment
professional i formació del personal.
Dissenyarem un pla de formació basat en les
necessitats estratègiques i individuals.
Valorarem les competències professionals del
personal segons els criteris del model
d’avaluació i acompliment professional.
OBJECTIU 2: Implicar a tot el personal de l’escola en el Projecte
“A Túrbula…som així”.
Establirem les línies mestres del codi bàsic de
convivència del Projecte “A Túrbula…som així”,
a través de dinàmiques que fomentin l’alineació
del personal del centre amb els Valors Túrbula,
valorant-ne la implicació de tots ells en el
projecte.
OBJECTIU 3: Millorar la comunicació interna, tant vertical com
horitzontal.
Establirem un Pla de comunicació interna,
donant la difusió necessària per a la seva
correcta aplicació i posterior valoració.
OBJECTIU 4: Revisar i desenvolupar l’organigrama funcional per
càrrecs per optimitzar la gestió dels temps de treball.
Establirem l’organigrama i les funcions de cada
membre per a la millora de les gestions d’acord
amb els nous càrrecs, valorant-ne la millora en
les gestions. Dissenyarem els processos
estratègics d’acord amb el nou mapa de
processos.
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COMPROMÍS SOCIAL
DESENVOLUPAR LA NOSTRA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA COM A
MARCA TÚRBULA

OBJECTIU 1: Potenciar les iniciatives socials i ambientals al centre
implicant tant als alumnes com a la resta de la comunitat.
Organitzarem i ampliarem les accions socials i
ambientals, augmentant-ne també el nombre
de participants de les diferents etapes en
aquestes accions. Millorarem l’organització i la
conscienciació de tota la comunitat educativa
en les accions solidàries, valorant-ne l’impacte
d’aquestes accions en la nostra Comunitat
educativa.
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ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL
MILLORAR L’ACOMPANYAMENT I EL SEGUIMENT DELS ALUMNES AL LLARG DEL
SEU PROCÉS DE FORMACIÓ A L’ESCOLA

OBJECTIU 1: Millorar l’atenció a tots els alumnes en relació a les
seves necessitats acadèmiques i personals.
Organitzarem les actuacions en prevenció i
orientació d’acord amb els resultats de proves
psicotècniques. Dissenyarem un pla d’orientació
i fidelització dels alumnes en finalitzar l’etapa i
continuar estudis. Dissenyarem, implantarem i
avaluarem els espais d’atenció psicològica i
d’orientació acadèmica.

IMATGE I MÀRQUETING
FOMENTAR LA RELACIÓ DEL CENTRE AMB EL NOSTRE ENTORN, PROJECTANT
UNA IMATGE D’EXCEL·LÈNCIA QUE INCIDEIXI EN EL PLA DE CAPTACIÓ D’ALUMNES

OBJECTIU 1: Fomentar la comunicació i relació amb l’exterior
Dissenyarem un pla de comunicació i relació
amb l’exterior, l’implementarem i valorarem el
seu impacte.
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SISTEMA DE GESTIÓ
SATISFER I ANTICIPAR-NOS A LES NECESSITATS I EXPECTATIVES DE FAMÍLIES,
ALUMNES I PERSONAL EN TOTS ELS PROCESSOS DE SUPORT I GESTIÓ

OBJECTIU 1: Millorar l’eficiència del sistema de gestió.
Millorarem i unificarem la gestió acadèmicaadministrativa i dels serveis i extraescolars,
incrementant l’ús de les aplicacions de ClickEdu
i revisant-ne els procediments. Millorarem la
gestió dels serveis (menjador, transport, etc.) i
l’oferta de les activitats extraescolars. Dissenyarem
un nou mapa de processos de l’escola i
revisarem i el sistema de gestió dels indicadors.
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RECURSOS ECONÒMICS I MATERIALS
AVANÇAR EN LA RECERCA DE FONTS DE FINANÇAMENT, GARANTINT LA
SOSTENIBILITAT DEL CENTRE I L’ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS

OBJECTIU 1: Consolidar una gestió econòmica eficient
Realitzarem la gestió econòmica i financera per
nivells educatius, establint-ne els diferents
components del cost de la plaça escolar que
permeti implementar directrius orientades a
racionalitzar la despesa (control i seguiment de
costos).
OBJECTIU 2: Millorar les infraestructures i els recursos materials.
Dissenyarem un sistema de gestió d’espais i
elaborarem un pla d’infraestructures del centre
que permetin optimitzar l’ús compartit d’acord
amb els projectes i plans de millora i innovació.
Establirem un pla anual de manteniment
preventiu i de millora de les instal·lacions.
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OBJECTIU 3: Desenvolupar les tecnologies necessàries per
recolzar al servei educatiu i la gestió.
Analitzarem les necessitats de l’escola en
l’àmbit tecnològic per dissenyar el Pla TAC del
centre que permeti, d’una banda l’implementació
de la tecnologia digital necessària per a la
millora de la gestió, i per una altra optimitzar les
necessitats tecnològiques detectades.
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E L S E G U I M E N T I L’ AVA L U A C I Ó
Per tal de garantir la consecució dels objectius i la implementació del
global de les accions de millora proposades en el nostre Pla
Estratègic realitzem la concreció de les mateixes en els Plans Anuals
de Millora (PAM) que es duran a terme cada curs.
L’elaboració de cada Pla Anual de Millora es fa a l’inici de curs pel
conjunt de membres de la comunitat educativa i ens permet
seqüenciar de forma clara les accions de millora, designar es persones
responsables de cada una de les accions, els recursos necessaris i els
terminis previstos per al seu assoliment.
El seguiment dels PAM es fa a través de reunions mensuals en les que
estem convocats l’Equip Directiu i l’Equip I+D qui, conjuntament
analitzarem i revisarem els avenços que s’estan fent al respecte. Així
mateix, exposarem dubtes, imprevistos o possibles problemes a l’hora
d’implementar i aconseguir els nostres objectius. La valoració i
l’avaluació de les accions dutes a terme es farà trimestralment i a final
de curs es farà una avaluació global que ens permet vincular resultats
obtinguts als indicadors corresponents.
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