
REUNIÓ DIRECTORES I DIRECTORS 

 

Centres d’Educació Infantil, Primària, 

Secundària i Educació Especial. 

                                 

   (Públics, Concertats i Privats) 

  INSPECCIÓ D’EDUCACIÓ AL VALLÈS OCCIDENTAL 

       SECTOR  CASTELLBISBAL, RUBÍ I  SANT CUGAT DEL VALLÈS. 



ORDRE DEL DIA 

□ Benvinguda a l’acte i a les noves direccions. 

□ Línies de treball prioritàries de la Inspecció 

vinculades als objectius del Departament 

d’Educació. 

□ Novetats dels documents per a l’organització i la 

gestió dels centres del curs 2019-2020. 

□ Escolarització (Castellbisbal i Rubí). 

□ Informacions diverses. 

□ Precs i preguntes. 
 

 



1. Inspectors / Inspectores de la Zona  

• Castellbisbal 

Jordi Viñals    jvinals1@xtec.cat                  CGA Inf-Pri i Sec 
     

● Rubí   

Asunción Serrano mserra30@xtec.cat             CGA Sec 

Maite Ferrer mferr298@xtec.cat                  CGA Inf-Prim 

Jordi Viñals  jvinals1@xtec.cat  

 

• Sant Cugat  

 Montse Sanchez msanch34@xtec.cat                                   CGA Sec 

 Eduard Mallol emallol1@xtec.cat                  CGA Pri 

 Maite Ferrer   mferr298@xtec.cat 
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Objectius del Departament d’Educació 

1.- Impulsar una educació competencial que doni respostes a les futures 

necessitats formatives. 

2.- Potenciar un sistema educatiu i de qualitat que garanteixi la igualtat 

d’oportunitats. 

3.- Consolidar un model propi educatiu català basat en el plurilingüisme 

competencial i integrador amb el català com la llengua vehicular. 

4.- Aprofundir en l’autonomia dels centres i en el seu treball en xarxa i 

donar suport als docents per a l’actualització i millora de la seva tasca. 

5.- Promoure un sistema educatiu inclusiu i d’atenció a la diversitat. 

6.- Desenvolupar i consolidar un model propi d’FP. 



LÍNIES DE TREBALL 

PRIORITÀRIES DE LA 

INSPECCIÓ DEL SECTOR 

2019-2020 



Assessorar i supervisar els centres en l’aplicació de 

nous currículums 

 

■ Equilibri de significats vers el model competencial. 
 

■ Promoció de l’avaluació per aprendre. 
 

■ Impuls de la metodologia competencial com a mesura 

universal dels centres per atendre la diversitat. 
 

■ Actuacions als centres i intervenció/assistència a 

reunions, seminaris, coordinacions. 
 

■ Foment del treball en xarxa (internes i externes). 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

● Escolarització (dades RALC). 
 

● Combatre la segregació escolar. 

(anàlisi de les despeses per part de les famílies) 
 

● Assessorament en la millora de la resposta educativa a 

les necessitats individuals d’aprenentatge dels 

alumnes. 

 

 

 

  Garantir el dret a l’educació i la igualtat d’oportunitats 



LIDERATGE        www.menti.com           

Creus que es pot establir una relació entre lideratge i 

resultats educatius? 

En quina mesura? 

  

Expectatives d’èxit (alumnes i professorat) 

Creació de la idea de comunitat professional 

(objectiu comú, tots aprenem de tots) 

Cultiu del lideratge dels altres 
 

 

http://www.menti.com


“Si vols construir un vaixell, no comencis per buscar 
fusta, tallar taules o distribuir el treball. Evoca primer  
en els homes i les dones l'anhel de mar lliure i ample” 

LIDERATGE 

Saint Exuperi 



Avaluació i supervisió dels centres i serveis educatius 

com a element per a la millora de la qualitat educativa, 

dins el marc de l’autonomia de centre 

Avaluació des de la perspectiva de millora i foment de la cultura 

de l’autoavaluació. 
 

● MA i PGA (indicadors PA) 

● AVAC Avaluació de centres 

● AVALDIR Avaluació de la direcció 

● Avaluació funció docent: funcionaris en 

pràctiques i interins de 1r any. Avaluació formativa 

i centrada en la mirada competencial i inclusiva. 

Importància del nomenament del tutor/a des de 

l’inici de curs. 

○ Oposicions 2019 i 2020 

● La importància dels indicadors -SIC 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1P0plBpjRhr2EYrkBz2EzkHn64Dw7H5GG/edit


Promoció d’un sistema educatiu inclusiu i d’atenció 

a la diversitat 

● Protocol que desplega el deure d’intervenció de les 

persones que treballen a les administracions públiques de 

Catalunya per a fer efectiu l’abordatge de l’homofòbia, la 

bifòbia a  Catalunya (octubre 2017) 

 

● Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de 

lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per 

a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

 

● Programa Salut i Escola  

(Promoció dels hàbits saludables  

en el centre, com treballem la salut  

al centre?) 

 

 

https://www.diba.cat/documents/232140/99153884/Protocol+deure+dintervencio+LGTBI.pdf/09ec0ec1-956e-489a-9f7a-a27d96e9cbb3
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NOVETATS DELS 

DOCUMENTS PER A 

L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ 

DELS CENTRES 
 

Novetats al Portal de Centre 

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/Normativa/DOIGC/DOIGCActualitat


     CASTELLBISBAL                        RUBÍ  

 

                        

 

ESCOLARITZACIÓ 



Dates importants i alertes 

● AO - Dades Anuals 29/11/2019 
 

● Projecte de Convivència PdC - Curs 2019-2020 
 

● Crear la Comissió de Convivència 
 

● Designar referent al CE per a la igualtat de gènere 
 

● Document transparència: Espai web 

 

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/PEC_Convivencia_clima.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Transparencia.pdf


 

 

 

4t ESO- 12 (dimecres) i 13 (dijous) de febrer de 2020 

 

6è PRIM- 20 (dilluns), 21 (dimarts) i 22 (dimecres) d’abril de 2020 

 

 
Si hi ha alguna novetat, s’informarà en dates prèvies a les proves. 

CALENDARI PROVES CB 



MOLTES GRÀCIES!! 


