
planificació 
estratègica 

Assessorament a centres 



“Si no saps on vas, tant se val el 

camí que agafis…” 

Alícia en el país de les meravelles 



Per què planifiquem? 

Per assolir el PROGRÉS 

cal supervisar el PROCÉS 



Abans de planificar.... 

Qui som? 

 

PEC On som? DAFO 

 

 

Cap on volem anar? 
 
 

OBJECTIUS 
 
 

Com hi podem 
arribar? 

ESTRATÈGIES 
ACTIVITATS 
RECURSOS 
INDICADORS 
 
 



EL MAPA ESTRATÈGIC 



Planifiquem a llarg termini… 3 o 4 cursos 



Objectius del Departament 

1 

Millorar els resultats educatius. 

2 

Millorar la cohesió social del centre. 

3 

? 

4 

? 



Exemple 

CURS 18-19 OBJECTIUS ESTRATÈGIES ACTIVITATS 

1. Millorar els resultats 

educatius 

 

1.1 Millora de la metodologia 

d’aula 

1.1.1 Treball cooperatiu 

1.1.2.Atenció a la diversitat 

1.1.3.Organització dels espais de 

l’aula 

1.1.4.Tutoria i orientació 

1.2 Millora de la 

competència comunicativa 

1.2.1.Sistematització de lectura ½ h. 

1.2.2 Criteris metodològics per 

treballar l’expressió escrita. 

2. Millorar la cohesió social 2.1 Millorar 

l’acompanyament i orientació 

de l’alumnat 

2.1 Tutories Escolta’m 

2.2 Tallers d’educació emocional 



 El pla anual 

● Desplegarem les activitats que hàgim previst en el mapa estratègic de 4 

cursos. 

● Es recomana que siguin 5-6 activitats per curs. 

● Es treballa i acorda amb tot el claustre. 

● Lideratge distribuït. 

● Acompanyament equip directiu. 

● Retiment de comptes. 

 





Indicadors 
.- Indicadors de Progrés 

 

.- Indicadors de Procés  



a) Grau d’aplicació  
 

Per grau d’aplicació s’ha d’entendre el grau d’implantació i desplegament 

sistemàtica d’una activitat. 

Nivell de  0% 25% 50% 75% 100% 
Implantació 
sistemàtica 

Sense 
evidències o 
anecdòtiques 

Aplicació en ¼ de les 
àrees rellevants 
Alguna evidència 

Implantat en la ½ 
de les àrees rellevants 
Evidències 

Implantat en ¾ de les 
àrees rellevants 
Evidències clares 

Implantat en 
totes les àrees 
rellevants 
Evidència total 

 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

 

MEMÒRIA 



b) Grau de qualitat 
 

És la percepció sobre la qualitat  de la feina feta en aplicació d’una activitat del pla.  

Determinar valors per als indicadors de qualitat 

L’avaluació d’aquest procés pot tenir en compte quatre criteris: termini d’execució, ús 

dels recursos previstos, adequació metodològica i nivell de compliment de les persones 

implicades. 

 

Nivell de  25% 25% 25% 25% 100% 

Implantació 
sistemàtica 

Termini d’execucuó Utilització dels 
recursos previstos 

Adequació metodològica Nivell de compliment de 
les persones implicades 

 

 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20  

TOTAL QUALITAT EXECUCIÓ  

 

MEMÒRIA 



c) Grau d’impacte 
 
Els efectes de l’activitat 
Fins a quin punt una activitat és útil per aconseguir o facilitar 

l’assoliment d’un objectiu.  

La implementació sistèmica i amb qualitat mostra evidències sobre 

la millora d’algun objectiu del pla. 
 

 

 

Grau de: 0% 25% 50% 75% 100% 

Implancte Sense 
evidències o 
anecdòtiques 

Alguna evidència Evidències Evidències clares Evidència total 

 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

 

MEMÒRIA 



Moltes gràcies i molta sort  
en l’aventura que inicieu! 

 
 


