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1. INTRODUCCIÓ 

 

Durant aquests intensos tres anys i mig, aproximadament, com a director, han estat moltes              

les experiències i aprenentatges, així com també, una gran quantitat de reptes. 

L’inici va ser molt dur ja que vam haver de fer front, a més dels objectius que ens havíem                   

proposat, a una sèrie de greus problemes, tant a la seu d’Eivissa com a la de Formentera, d'àmbit                  

pedagògic, econòmic, d'instal·lacions i d'infraestructura, la qual cosa no ens esperàvem. Així i tot,              

en aquests moments i mirant cap enrere, i després d’analitzar d’on venim i què ens vam trobar, el                  

què s’ha aconseguit i s’està aconseguint en aquest escàs període de temps, l’equip directiu es troba                

motivat i amb il·lusió d’afrontar un nova etapa. El nostre objectiu és seguir amb la mateixa                

perspectiva: la de projectar i transformar el Conservatori com un espai per una educació artística de                

màxima qualitat i referència a Eivissa i Formentera. 

Per finalitzar aquesta introducció, faig constar que, per a l’elaboració d'aquest projecte de             

direcció, he tingut el suport i assessorament dels companys que formen part del meu equip directiu,                

així com l'opinió de la resta de la comunitat educativa.  

1.1. ANÀLISI DE L’ESPAI FÍSIC I DE L’ENTORN DEL CENTRE 

 

ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS A LES ILLES PITIÜSES 

Els ensenyaments de música i dansa a les Pitiüses s'articulen a partir de diferents              

institucions: 

D’una banda, podem trobar les Escoles Municipals, amb l'objectiu de proveir músics per les              

seves agrupacions i on els ensenyaments són de caràcter no reglat. Aquestes escoles no expedeixen               

titulacions oficials, tret de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Formentera, que només pot               

expedir la titulació d’E.E de música. A més, ens trobem també amb les Escoles de Música i Dansa                  
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d’àmbit privat i que, tot i ser unes illes molt petites, creixen sense parar donada la gran demanda                  

que hi ha tant per als ensenyaments musicals com de dansa.  

Finalment, les Pitiüses compten amb el Conservatori Professional de Música i Dansa com             

l'únic centre que pot expedir titulacions oficials d’Ensenyaments Elementals i Professionals. 

 

EL CENTRE  

El Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera “Catalina Bufí”, és             

un centre educatiu públic de les Illes Balears depenent de la Conselleria d’Educació, Universitat i               

Recerca, adscrit a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim             

Especial, que imparteix ensenyaments artístics oficials, no obligatoris, elementals i professionals de            

música i elementals de dansa. 

El centre està ubicat a l’Avinguda Espanya, núm. 15, CP 07800 d’Eivissa. L’horari del              

centre és de dilluns a divendre de 8 a 21.30 h. L’edifici va ser inaugurat el 26 de gener de 2011 i                      

compta amb les següents instal·lacions actualment: Auditori, Despatxos, Secretaria, Sala de           

Reunions, Sala Polivalent, 6 Aules d’estudi, Aules d’assaig per agrupacions de gran format, Aules              

de música de cambra, Aules d’instrument, Aules d’ensenyaments teòrics, Cabines d’estudi, Aules            

de dansa, Vestuaris i Banys.  

A més de la seu a Eivissa, el Conservatori disposa d’una Aula d’Extensió a l’illa de                

Formentera situada a l’IES MARC FERRER (Sant Francesc de Formentera) on es comparteixen             

espais amb l’EOI, tasques pròpies de l’institut i altres cicles formatius. 

 

ENTORN SOCIOECONÒMIC I CULTURAL 

El centre es troba al centre neuràlgic de la ciutat, amb tots els comerços i transports a                 

l’abast. Cal remarcar la proximitat a l’espai cultural de Can Ventosa, on hi trobem l’Escola               

Municipal de Música i la Biblioteca municipal. Destacar també que el centre es troba rodejat               
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d’escoles privades de música i dansa que van creixent per la gran demanda que hi ha a la nostra illa                    

en aquests estudis. També s'ha d'incidir en la proximitat geogràfica de molts col·legis i instituts de                

la mateixa zona, fet que posa de manifest la idoneïtat d’oferir als estudiants que així ho desitgin, la                  

possibilitat de cursar el Programa d’Ensenyaments Integrats (PEI). Els col·legis més propers són: Sa              

Bodega, Portal Nou, Sa Graduada, Nuestra Señora de la Consolación i Sa Real. Els instituts més                

propers al centre són: Santa Maria, Sa Colomina, Nuestra Señora de la Consolación i Sa Real.  

L’edifici de l’Aula d’extensió està situat al nucli urbà de Sant Francesc, i al voltant hi ha el                  

C.E.I.P “Mestre Lluís Andreu”, l’IES “Marc Ferrer”, la Sala Municipal de Cultura (Cinema) i              

l’Escola Municipal de Música i Dansa de Formentera.  

 

PERSONAL DEL CENTRE 

a) Evolució de la quota de professors dels últims anys 

Al següent gràfic, podem observar l’evolució creixent de la quota assignada al centre donat              

la forta demanda i la implantació de noves especialitats. En concret, tant a les places orgàniques                

com a les places habilitades s’ha experimentat un fort creixement els darrers anys, mentre les places                

caib en l’últim any van en descens, donat que són places a extingir.  
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b) Situació administrativa del Personal docent actual 

Com podem veure al següent gràfic, la major part del professorat és interí. Amb molta               

diferència segueix el professorat funcionari de carrera amb destinació definitiva i els funcionaris             

CAIB. Actualment, només es compta amb un funcionari en Comissió de Serveis. És important              

destacar que la majoria de la plantilla és interina i que, aquest fet provoca una inestabilitat en el                  

claustre de professors que, en molts casos, ocasiona dificultats de caràcter pedagògic. Per això, en               

els propers anys es continuarà reforçant el pla d'acollida del personal perquè es puguin adaptar el                

més aviat possible als objectius estratègics del centre. 

 

Pel que fa a la situació administrativa a l’Aula d’Extensió de Formentera, destacar que              

només es compta amb un funcionari de carrera, mentre que la resta d’especialitats i matèries són                

impartides per professorat interí, en concret cinc professors. 

 

c) Distribució de la quota de professorat a Eivissa i Formentera durant els últims anys:  

A conseqüència de l’augment de quota dels últims anys i de les pròpies necessitats del               

centre, la distribució de la quota per especialitats ha experimentat els següents canvis:  
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1. Variació de la quota en especialitats com clarinet, flauta, viola, piano, guitarra, fonaments de              

composició i dansa clàsica és deguda, principalment, a l’assignació o cessament d’un càrrec             

directiu. 

2. Augment de quota de l’especialitat de percussió des del curs 2017/18 per una forta demanda de                

l’especialitat, i a més a més, donat que el professor i professora assignats han assumit funcions                

de Coordinador del Programa de Millora Contínua.  

3. Augment de l’especialitat de trombó des del curs 2018/19 a conseqüència de dues reduccions              

d’un terç de jornada de l’especialitats de saxòfon i piano, i per realitzar tasques de Cap de                 

Departament de Vent i Percussió i la impartició de Música de Cambra.  

4. En referència a l’especialitat de Cant, destaquem que es va implantar a partir del curs 2017/18 i a                  

partir del curs 2019/20 a augmentat en mitja jornada més, donat que a partir d’aquest curs ha                 
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d’impartir les assignatures d’idiomes aplicats al cant (assignatura impartida anteriorment per           

l’EOI d’Eivissa i Formentera).  

5. L’especialitat de guitarra, a més d’haver estat reduïda la seva quota a partir del curs 2016/17 per                 

motius de cessaments de càrrecs directius, es va tornar a reduir des del curs 2018/19 mitja                

jornada més, en concret a la seu de Formentera, a causa d’una davallada molt forta en el nombre                  

de matrícules i per necessitats de quota en altres especialitats.  

6. Destacar la implantació dels ensenyaments elementals de dansa a partir del curs 2018/19 que              

compta amb les assignatures curriculars següents: Dansa Clàssica, Dansa Espanyola i Música.  

7. Com podem veure al gràfic, a les especialitats de Piano, Llenguatge Musical, Fonaments de              

Composició i Història de la Música hi trobem molta irregularitat els últims anys. El motiu               

principal és que aquestes places, segons les necessitats del centre cada curs escolar, es solen               

configurar amb dobles funcions combinades entre elles i amb la finalitat d’optimitzar al màxim              

els recursos docents de que disposa el centre.  

 

d) Personal no docent 

El personal d'administració i serveis del Conservatori és el següent: una auxiliar            

administrativa (funcionària de carrera), dues ordenances (funcionàries de carrera) i dues           

treballadores de neteja (una funcionària laboral caib i una altra subcontractada).  

Cal destacar que l’Aula d’Extensió de Formentera no compta amb cap auxiliar administratiu             

ni ordenança, i que el centre ha sol·licitat a la Direcció General de Planificació i Centres una nova                  

plaça d’auxiliar administratiu, i, a ser possible, que es pugui traslladar, algun dia, a la seu de                 

Formentera. 
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LES FAMÍLIES 

Un dels pilars fonamentals d’aquest centre és l’entorn familiar dels nostres alumnes.            

Generalment solen ser famílies molt implicades en el procés d’ensenyament-aprenentatge del seus            

fills mostrant molt d’interès i participant en les diferents activitats programades. Aquest fet és un               

factor directe per poder millorar el nivell acadèmic del nostre alumnat i també per a conviure en un                  

bon clima de treball i relació humana. Cal destacar que ha augmentat substancialment el nombre de                

germans i inclòs pares i mares matriculats al centre, fent d’aquest Conservatori un espai de formació                

musical on conviuen tant companys com familiars. 

Actualment, en el centre hi ha una AMIPA a la seu d’Eivissa i altra, de recent creació a la                   

seu de Formentera. Remarcar la gran ajuda de l’AMIPA per facilitar el desenvolupament             

d’activitats fora de les Pitiüses gràcies al Conveni signat entre l’AMIPA i la Fundació Baleària. 

 

L’ALUMNAT 

Els ensenyaments que s’imparteixen al centre pertanyen al règim especial i són de caràcter              

no obligatori. Els alumnes poden accedir al centre mitjançant una prova d’accés regulada per la               

normativa vigent, fet que permet que el tipus d’alumnat sigui molt selecte. 

En línies generals, podem diferenciar dos tipus d’alumnat amb diferents característiques           

psicoevolutives segons els ensenyaments:  

➢ Alumnes d’entre 8 i 12 anys (Ensenyaments Elementals). 

➢ Alumnes d’entre 12 i 18 anys (Ensenyaments Professionals).  

Aquests darrers anys, i als Ensenyaments Elementals, també trobem cada vegada més, un             

nombre major d’alumnat major de 12 anys que s’inicia en els estudis mitjançant una prova de                

maduresa. 

Actualment, tenim entre els alumnes matriculats alguns casos aïllats d’alumnes amb           

necessitats especials. Actualment, s’està elaborant i està pendent d’aprovar-se aquest curs, el Pla             
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d’Atenció a la Diversitat, una eina fonamental que permetrà afrontar aquests reptes educatius amb              

més garanties d’èxit. Tot i així, el centre no disposa d’un departament d’Orientació per donar               

resposta especialitzada.  

1.2. ANÀLISI I VALORACIÓ DE LA CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS PLANTEJATS 
EN EL PROJECTE ANTERIOR 

 

 
1. Elaborar la documentació institucional inexistent pròpia del centre i actualització de           

la ja disponible 
 

 
 
 
 
 
 

 

● Elaboració i aprovació del Projecte Educatiu de Centre (PEC) l’any          
2017 i actualització l’any 2019.  

● Elaboració i aprovació del Reglament i Funcionament del Centre (ROF)          
l’any 2018 i actualització l’any 2019. 

● Elaboració i aprovació del Pla de convivència l’any 2019. 
● Elaboració i aprovació del Projecte de Gestió de Centre (PGC) l’any           

2017 i pendent d’actualitzar i aprovar durant el curs 2019/2020. 
● Elaboració de les Programacions de Departament de les noves         

especialitats artístiques que imparteix el centre (Dansa i Cant) i la revisió i             
actualització de la resta. 

● Elaboració i actualització anual de les Programacions didàctiques i         
d’aula. 

● Elaboració de les Proves d’Accés de les noves especialitats artístiques que           
imparteix el centre (Dansa i Cant) i revisió i actualització anual de la resta. 

● Revisió i actualització de les Ampliacions de matrícula. 
● Elaboració i aprovació de la PGA cada curs escolar.  
● Elaboració del DOC cada curs escolar.  
● Elaboració i presentació de l’Actualització del Projecte de Direcció         

(2020-2024). 
● Elaboració del Projecte Lingüístic, Elaboració del Pla d’Acció Tutorial i          

el Pla d’Atenció a la Diversitat (pendents d’elaborar i aprovar durant           
aquest curs 2019/2020 contemplat a la PGA). 

 

La consecució d’aquest objectiu estarà concluida 100% en finalitzar el curs           
2019/20, tal com ens ho vam proposar a l’anterior projecte de direcció. A més,              
destacar que, aquest fet ha dotat al centre d’uns instruments institucionals que ens             
han permès millorar la imatge, l'organització i funcionament del centre, evitant així            
una gestió improvisada.  
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2. Realitzar avaluacions de caràcter intern 

 

 

● Realització d’avaluacions de caràcter intern dirigides a professorat,        
alumnes i famílies. 

● Utilització de les noves tecnologies de la informació i comunicació per a            
l’obtenció d’informació com a canal principal. 

● Recollida d’informació respecte al funcionament i organització del centre,         
activitats realitzades, suggeriments en les programacions didàctiques i        
sistemes d’avaluació, així com qualsevol altra iniciativa de caràcter         
pedagògic i/o musical. 

● Realització de reunions per tal d’afavorir el diàleg, la participació i           
l’expressió d’opinions i idees dels diferents membres de la comunitat          
educativa.  

● Creació de recursos per al seguiment del procés        
d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat. 

 

Primer, destacar que aquest objectiu no va estar dissenyat correctament, ja que,            
més que un objectiu és una línia d’actuació. De totes maneres, cal dir que s’ha               
realitzat 100%, i que ha estat una línea d'actuació molt òptima, ja que ens a permès                
obtenir informació del grau de satisfacció per part de la comunitat educativa            
respecte de tots els àmbits que engloba el centre, i poder fer un pla de millora                
continu.  

 

 
3. Augmentar l’ús i millora dels recursos tecnològics en la dinàmica i funcionament del             

centre. 
 

 

● Publicació de tota la documentació pública a la pàgina web. 
● Difusió de la informació mitjançant les xarxes socials (Facebook, Twitter,          

Instagram i canal de Youtube). 
● Foment de la utilització de les Eines Google entre el professorat. 
● Utilització de les TIC per a facilitar la comunicació entre els òrgans de             

govern i de coordinació docent. 
● Utilització dels mitjans de comunicació tecnològics per millorar la imatge          

de professionalitat i compromís del centre. 
● Creació d’una biblioteca virtual de partitures i materials didàctics de fàcil           

accés per als professors. 
● Ús de l’aplicació Moodle on l’alumne realitzi activitats en línia que puguin            

ser corregides i avaluades pel professor, en concret l’assignatura d’Història          
de la Música es realitza a distància.  

● Foment de l’ús de les pissarres digitals disponibles. 
● Utilització dels recursos tecnològics per a dinamitzar les reunions (Power          

Points).  
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Aquest objectiu ha estat clau en el nostre centre, ja que tota l'organització i              
funcionament es realitza amb l’ús de les Eines Google, de manera que s’ha             
agilitzat i millorat el treball en equip cooperatiu, la comunicació, l'obtenció           
d’informació, etc. També destacar la publicació i difusió de tota la informació del             
centre en la web i xarxes socials que ens ha permès ser més transparents com a                
centre públic. També s’ha posat en marxa l’aplicació Moodle on l’alumne realitza            
activitats en línia que poden ser corregides i avaluades pel professor, en concret a              
l’assignatura d’Història de la Música. En definitiva, la valoració és molt positiva            
perquè ens ha permès millorar el centre en tots el seus àmbits. 

 

 
4. Implantar projectes de sistemes de gestió de qualitat 

 

 

● Implantació del Programa de Millora Contínua de la Conselleria         
d’Educació, Universitat i Recerca.  

● Implantació d’un Sistema de Gestió dels Acompanyaments de Piano. 
● Implantació d’un sistema en línia compartida amb tot el professorat de           

Seguiment de l’Alumnat.  
● Realització de Cursos de Formació adaptats a les necessitats del          

professorat. 
● Promoció d’intercanvis amb altres centres a nivell nacional o         

internacional. 
● Foment de grups de treball entre els docents per tractar la millora            

pedagògica. 

 

Destacar que la implantació del Programa de Millora Contínua, amb          
l'assessorament de Silvia Miriam Silva Vílchez, ha estat un èxit, i ha set el mitjà               
que ens ha permès transformar i millorar el centre en tots el àmbits, i a més a més,                  
ens motiva a seguir millorant contínuament.  
Cal destacar que no s’han realitzat més cursos de formació del professorat donat             
que l’estructura facilitada pel CEP no dóna resposta a les necessitats específiques            
del professorat.  

 

 

 

 
5. Millorar la participació, transparència i comunicació amb el professorat, així com           

afavorir el seu creixement professional i personal 
 

 
 
 

● Realització de reunions amb el claustre de professors.  
● Comunicació amb el professorat respecte als objectius i línies d’actuació de           

l’equip directiu. 
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● Recerca d’un consens en la presa de decisions del centre.  
● Participació en el desenvolupament de les activitats pedagògiques i tasques          

organitzatives del centre. 
● Elaboració d’un Pla d’acollida per al nou professorat. 
● Millora de la sala de professors per tal d’afavorir un lloc de feina formal i               

un lloc més informal i social. 
● Foment del treball en equip per tal d’afavorir un ensenyament cooperatiu           

amb la creació de grups de treballs per a diferents tasques. 
● Apropament a la realitat i problemes de l’Aula d’extensió de Formentera           

així com millora de la relació amb el professorat i alumnes mitjançant            
reunions i activitats compartides entre ambdues seus. 

● Possibilitat de consulta de les actes de les diferents reunions, a escala de             
departament, comissió pedagògica, claustre de professors i consell escolar         
per part del professorat.  

● Afavoriment del creixement professional i formació del professorat amb         
flexibilitat organitzativa de les seves tasques docents sense perjudici de          
l’alumnat. 

 

 

 

Aquest objectiu, mitjançant les seves línies d’actuació, ens ha permès una millora            
contínua en la transparència, comunicació i participació del professorat en la gestió            
de l’organització i funcionament del centre. La valoració d’aquest objectiu és molt            
positiva i crec que ha d’estar sempre present per seguir millorant contínuament en             
aquest sentit.  

 

 
6. Remarcar les funcions i competències dels membres de la comunitat educativa. 

 

 

● Foment del compliment de les funcions pròpies assignades a cada membre           
de la comunitat educativa (professors, caps de departament, personal no          
docent) mitjançant la creació de documentació institucional del centre i de           
la realització de reunions informatives i de seguiment. 

● Revisió i actualització de les funcions dels diferents organismes (AMIPA,          
Consell escolar, CCP, etc…) 

● Millora de la relació i comunicació amb els diferents membres de la            
comunitat educativa fora del centre (Conselleria d’Educació, Universitat i         
Recerca, AMIPA, Consell d’Eivissa, Consell de Formentera, Ajuntament        
d’Eivissa, etc…) mitjançant reunions i col·laboracions. 

● Facilitació de la informació referent a les funcions del professorat. 
● Aplicació dels diferents documents institucionals del centre (ROF, PEC,         

etc.) que regulen les funcions i competències dels membres de la comunitat            
educativa. 
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La posada en marxa d’aquest objectiu ha donat sentit a tota la feina d’elaboració              
de la documentació institucional del centre, donat que no té cap sentit elaborar             
normatives si no es fomenta el seu compliment. També cal remarcar que no ha              
estat fàcil fomentar el seu compliment durant aquests anys en alguns casos            
concrets, que han estat informats degudament a la Inspecció Educativa.  

 

 
7. Millorar, actualitzar i substituir els recursos espacials i materials 

 

 

● Millora de les condicions de les aules amb dotació de material didàctic,            
informàtic i instrumental.  

● Actualització i substitució progressiva dels materials defectuosos (cadires,        
banquetes, taules, pissarres, ordinadors, impressores i material fungible). 

● Actualització, dotació i substitució progressiva dels materials pedagògics        
(partitures) i instrumentals (instruments). 

● Millora de  les condicions de les aules afavorint l’aïllament visual i acústic. 
● Instal·lació de cartells i directoris de caràcter informatiu al centre i les            

diferents aules. 
● Redistribució d’espais d’acord amb les necessitats de les especialitats         

instrumentals. 
● Reubicació de la Sala de Professors i Sala de lectura per alumnes. 
● Habilitació de nous espais per als estudis de Dansa (Aules, vestuaris,           

banys, etc.). 
 

 

La consecució d’aquest objectiu ha superat les expectatives d’èxit que ens vam            
plantejar en un principi. Les mesures adoptades al PGC han fet possible el             
compliment d’aquest objectiu i ha permès dotar al centre d’una sèrie de recursos             
que han solventat moltes de les deficiències que hi presentava. Com a exemple             
podem destacar: la dotació d’instruments musicals, material informàtic a les          
classes, etc.. En definitiva, aquest objectiu ha set molt important per facilitar la             
consecució d’altres objectius com “Augmentar l’ús i millora dels recursos          
tecnològics en la dinàmica i funcionament del centre”. 

 

 
8. Afavorir el protagonisme de l’alumne en el procés d’ensenyament-aprenentatge         

musical 
 

 
 
 
 
 

● Dotació de recursos materials, nous espais, horaris més flexibles i publicats           
amb antelació. 

● Revisió i actualització de la Programació de departament i Programació          
d’aula cercant la màxima coherència intra i interdepartamental. 
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● Augment de la participació en les diferents activitats programades dins i           
fora del centre.  

● Creació d’un pla d’atenció a la diversitat per alumnes amb necessitats           
educatives especials pendent d’aprovació. 

● Foment de la igualtat d’oportunitats en les proves d’accés entre l’alumnat           
del centre i els dels altres centres educatius musicals.  

● Revisió de la prova d’accés al Primer Curs dels Ensenyaments Elementals i            
implicar als professors de les diferents especialitats instrumentals en la          
seva realització. 

● Creació d’un pla d’acollida per alumnes nouvinguts. 
● Implantació del Programa d’Ensenyaments Integrats (PEI) adequat a la         

realitat del centre i les característiques de l’alumnat. 
● Integració en les activitats del centre dels alumnes de l’Aula d’Extensió de            

Formentera. 
● Foment d’activitats de caràcter transversal. 
● Facilitació d’activitats de reforç educatiu.  

 

Aquest objectiu és el més important de tots, ja que a la fi, la nostra tasca docent                 
consisteix en la millora contínua de les activitats d’ensenyament-aprenentatge dels          
alumnes. Per això, tot allò que hem fet i seguirem fent estarà enfocat en millorar la                
qualitat de l’ensenyament que oferim en benefici dels alumnes, els protagonistes           
principals del sistema educatiu. En aquest sentit, s’ha aconseguit unificar els           
criteris de qualificació a nivell departamental i de centre, i també s’ha millorat la              
transparència en la documentació del procés d’admissió del centre.  

 

1.2.1. ANÀLISI I VALORACIÓ DE LA CONSECUCIÓ D’ALTRES OBJECTIUS NO 
PLANTEJATS EN EL PROJECTE ANTERIOR 

 

 
1. Implantació dels estudis elementals de Dansa  i Cant 

 

 
 

● Estudi mitjançant enquestes per tal de conèixer la demanda real dels estudis            
de Cant i Dansa.  

● Estudi de viabilitat d’espais per a la implantació de Dansa.  
● Sol·licitud de la implantació de nous estudis a la Direcció General de            

Planificació i Centres. 
● Creació de documentació organitzativa d’aquestes especialitats      

(Programacions, Proves d’accés, Proves d’ampliació, etc) 
● Reunions amb professors de escoles de Dansa i Cant d’Eivissa i           

Formentera.  
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Gràcies a les enquestes que es van habilitar i fer públiques vam poder constatar el               
gran interès que, a les Illes Pitiüses, hi havia vers els estudis de Cant i Dansa.  
Així, pensem que ha estat una gran passa per la nostra societat i continuarem              
lluitant per poder tenir uns Ensenyaments Professionals de Dansa on l’alumnat           
d’Eivissa i Formentera pugui gaudir d’una formació de màxima qualitat en aquests            
estudis. 
D’altra banda, ens sentim molt orgullosos de, per fi, utilitzar totes les instal·lacions             
de l’edifici destinades als estudis de Dansa. 

 

 
2. Reparar i millorar les deficiències estructurals, les instal·lacions i els sistemes de 

seguretat del centre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

● Comunicació a la Direcció General de Planificació i Centres de la           
complicada situació econòmica del Conservatori en el moment del nostre          
nomenament, i sol·licitud d’instruccions per la seva part. 

● Durant aquests anys el centre ha aconseguit, que la Conselleria d’Educació,           
Universitat i Recerca mitjançant l’IBISEC, la licitació de la Reforma del           
centre, cosa que ens permetrà utilitzar tots els espais de l’edifici així com             
l’Auditori. 

● Senyalització per tot l’edifici de cartells homologats necessaris així com la           
compra dels extintors que, per normativa, mancaven. 

● Reparació de la boia de la bassa antiincendis i posada en marxa del sistema              
que es trobava en desús. 

● Retirada del sostre de l’escenari, per perill, donat que no s’havia fet mai             
una revisió dels motors i ara ja cap empresa es volia fer càrrec. 

● Rehubicació de l’espai per material de neteja per perill d’incendi. 
● Habilitació de la Sala Polivalent com a Sala d’Estudi i ubicació a la 6a              

planta de la Sala de professors i professores del centre. 
● Habilitació dels vestuaris de Dansa, neteja i professores de Dansa. 
● Reparació del terra i miralls de la Sala de Dansa 1 que es trobava en un                

estat molt precari, així com un dotar-la de l'equipament necessari.  
● Habilitació i equipament de varis espais del centre que es trobaven en molt             

mal estat i fora de funcionament: una sala de reunions situada en la zona de               
despatxos, l'aula 60, nova sala polivalent, aules 45, 46, 57 i 58, vestuaris i              
altres petits  espais reservats destinats a la dansa.  

● Reparació i posada en funcionament  dels banys de la zona de dansa.  
● Dotació de l'Auditori de nou equipament, donat que el que havia estaba en             

molt mal estat (focus, projector de gran potència, etc). 
● Neteja a fons de les cortines de l’Auditori. 
● Neteja de l’estructura del sostre del públic. 
● Pintura de les escales de fusta de tot l’edifici. 
● Pintura contra òxid de les baranes de les escales. 
● Instal·lació de WiFi al centre per alumnat i famílies i també a l'Auditori.  
● Dotació de miralls en tots els banys del centre.  
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*al següent enllaç es pot visualitzar un vídeo que resumeix les millores realitzades             
aquests darrers 4 anys. 

 

En aquest punt estem satisfets en el sentit que, tot i que encara manquen              
necessitats bàsiques per resoldre, aquesta reforma sol·licitada per al centre s’ha           
pogut veure com una realitat abans d’acabar el projecte de direcció d’aquests            
quatre anys. Tot i així, per a l’equip directiu és prioritària la millora en conservació               
i manteniment de totes les instal·lacions del centre com també la resolució dels             
problemes que encara manquen. 

 

1.3. ANÀLISI I VALORACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL 
CENTRE 

 

El centre es regula segons les Instruccions d’organització i funcionament dels Conservatoris            

de Música de les Illes Balears aprovades anualment per la Conselleria d’Educació, Universitat i              

Recerca i el seu propi Reglament d’Organització i Funcionament (ROF), document que està             

actualitzat i aprovat des del dia 30 d’octubre de 2019. Al següent gràfic podem observar               

l’organització actual del centre:  
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A diferència de l’organigrama de l’anterior projecte, el centre actualment disposa de nous             

òrgans de govern unipersonals com és la figura del Cap d'Estudis Adjunt de Dansa, i de nous                 

òrgans de Coordinació Pedagògica unipersonals com són el Departament de Dansa i el seu              

corresponent cap de departament. També comptem amb una Coordinació del Programa de            

Millora Contínua i la formació del seu corresponent òrgan col·legiat, “L’equip de Millora             

Contínua”. L’equip directiu fem una valoració molt positiva de l’augment dels òrgans de govern i               

coordinació pedagògica ja que el centre està experimentant un fort creixement amb noves             

especialitats artístiques i la gestió cada vegada és més complexa i requereix més recursos humans.               

Per això, també vull dir que actualment l’equip directiu ha de realitzar moltes tasques de caire                

administratiu fora de les seves competències donat que només disposem d’una secretària            

administrativa (funció que ja ha estat sol·licitada). D’altra banda, trobem a faltar un departament              

d’Orientació que doni resposta a l’alumnat amb NEE. 

 

1.4. ANÀLISI I VALORACIÓ DE LES DADES I RESULTATS DELS DARRERS ANYS 

 

1.4.1. Evolució del nombre de matriculacions: 

Respecte dels ensenyaments musicals a la Seu d’Eivissa, podem observar un fort ascens tant als               

ensenyaments elementals i professionals que tendeix a estabilitzar-se a partir del curs 2017/2018.             

Als darrers dos anys els ensenyaments professionals segueixen augmentant significativament,          

mentre als ensenyaments elementals descendeixen. Aquesta variació té una justificació lògica,           

l’augment de matrícules a professional obliga a oferir menys places als ensenyaments elementals, i              

a més a més, altres aspectes, com ara, l’augment d’alumnes a cursos de cinquè i sisè curs que                  

realitzen hora i mitja de classe individual, la destinació d’hores de professors de Piano a               

l'assignatura de Repertori de cant, i d’acompanyaments de piano per a instruments i dansa. Aquest               

fet posa de manifest la necessitat del centre de seguir augmentant la quota de professorat per tal de                  
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donar servei a la forta demanda musical i de dansa de la societat de les Pitiüses. Destacar que cada                   

any hi ha molts candidats que realitzen les proves d’accés i no formalitzen matrícula donat que el                 

centre no pot oferir més places, especialment a instruments com Piano, Guitarra i Violí.  

Com podem veure, a partir del curs 2018/2019, comencen els estudis elementals de Dansa al centre                

amb una evolució de les matrícules molt positiva. 

A diferència d’Eivissa, la seu del Conservatori a Formentera ha experimentat un descens de les               

matrícules als ensenyaments professionals mentre que, als cursos elementals, es presenta un fort             

ascens. Destacar que, aquest curs 2019/2020, hi hagut més demanda que oferta i el centre ha ofertat                 

totes les places que han estat possibles per tal de donar resposta a aquesta demanda a la societat de                   

Formentera. Tot i així, a algunes especialitats no hi ha hagut oferta de places aquest curs per falta de                   

quota, com per exemple a violí.  
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1.4.2. Relació d’aprovats i suspesos per cursos a Eivissa i a l’Aula d’extensió de Formentera: 
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Les dades d’aquestes estadístiques s’han obtingut tenint en compte els resultats de            

l’assignatura d‘instrument amb coherència amb la resta d’assignatures complementàries.  
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El més significatiu que hi podem trobar és que, al 4t curs dels Ensenyaments Elementals de                

Música, cada curs es repeteix un descens dels aprovats ja que és el moment en què es fa la Prova                    

d’Accés als Ensenyaments Professionals. Aquests resultats s’han modificat els darrers cursos           

acadèmics donat que s’han prés mesures de reforç educatiu per als alumnes que així ho               

necessitaven, i comptant amb professorat molt implicat que van oferir els seus serveis de manera               

voluntària. A més a més, aquest canvi d’etapa està lligat a un canvi en els estudis obligatoris on el                   

nostre alumnat finalitza la seva etapa als col·legis i comença al curs següent als instituts. Aquest fet                 

provoca un major nombre d’abandonament d’alumnat que decideix no continuar els estudis en el              

nostre centre.  

Per altra banda, cal resaltar que el nombre final d’aprovats i suspesos a sisé d’Ensenyaments               

Professionals no es veu reflectit en aquestes gràfiques ja que corresponen a la convocatòria de juny,                

havent-hi alumnat que s’examina a la convocatòria de setembre amb la finalitat que no els hi                

coincideixi amb els ensenyaments de batxillerat o d’altres estudis que estiguin cursant.  

No obstant això, hi ha un decreixement al nombre d’alumnes que comencen estudis             

professionals en comparació amb alumnat que adquereix la titulació al finalitzar els estudis. Aquest              

fet es troba lligat amb una de les línies d’actuació plantejades en aquest projecte de direcció per als                  

següents quatre anys sent motiu de preocupació de tot el claustre.  
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1.4.3. Alumnes que obtenen la titulació corresponent 

 

Als tres primers cursos acadèmics l’obtenció de titulacions d’E.E i E.P ha estat molt regular, només                

destacar una lleuger augment en el curs 2017/2018 d’alumnes d’ensenyaments professional que            

obtenen la titulació. En canvi, el darrer curs acadèmic hi va haver una davallada als Ensenyaments                

Professionals, però el més significatiu ha estat el gran augment als Ensenyaments Elementals, en              

part, fruit de la gran oferta educativa que es va oferir a primer del Ensenyaments Elementals el curs                  

2015/2016.  
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1.4.4. Alumnes que s’inscriuen a les Proves d’accés: 

 

La majoria de les inscripcions a proves d’accés es sol·liciten a dos cursos amb moltíssima               

diferència: 1r d’E.E i 1r d’E.P. La tendència d’inscripcions a proves d’accés durant aquests 4 anys                

ha augmentat però cal destacar que, el curs 2018/19 no es va poder realitzar la principal activitat de                  

difusió “Escoles al Conservatori”, donat que l’Auditori del centre estava tancat (per mal estat i a                

l’espera de la seua reforma). Aquest fet ha repercutit en una baixada d’inscripcions per al curs                

2019-20, però no ha afectat al nombre de matrícules.ç 
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1.4.5. Alumnat matriculat al Programa d’Ensenyaments Integrat (PEI) 

 

En línies generals, el nombre d’alumnat inscrit al programa PEI ha augmentat cada curs. Cal               

destacar que no hi ha matrícules PEI de 1r d’EP aquest curs 2019/20 tot i la difusió i informació                   

facilitada a les famílies.  

 

1.5. ANÀLISI I VALORACIÓ DE LA GESTIÓ ECONÒMICA I DELS RECURSOS DEL 
CENTRE 

 

Una de les primera tasques que vam fer l’equip directiu l’1 de juliol de 2016 va ser l'anàlisi de la                    

situació de la gestió econòmica i dels recursos del centre. El resultat va ser desmoralitzador pels                

següents motius: 

1. Factures pendents de pagament (i en devengo) d’anys anteriors amb un import total de              

16.976’13 euros. 

2. Previsió econòmica negativa = més despeses que ingressos. 

3. Previsió zero per a realitzar inversió en material pedagògic. 

Davant aquesta situació, es varen prendre les següents mesures: 
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a. Informar a la Direcció General de Planificació i Centres de la Situació Econòmica del              

Conservatori, i sol·licitar instruccions. 

b. Elaborar un Projecte de Gestió del Centre amb un Pla de Gestió Sostenible dels Recursos, la                

qual cosa va ser clau en la gestió tan econòmica com pedagògica del centre.  

La gestió econòmica del centre ha estat un dels punts més forts. Gràcies al Pla de Gestió Sostenible                  

dels Recursos, el conservatori no només ha aconseguit un equilibri entre l’estat de les despeses i els                 

ingressos sinó que, a més, ens ha permès invertir en necessitats urgents en diversos àmbits (entre                

ells el pedagògic, un dels més importants, en definitiva, per donar una resposta als objectius del                

PEC). 

Cal destacar, la creació d’un Pla d’Estalvi Energètic i de Subministraments que ha ajudat a reduir                

les elevades despeses, aixi com també, la posada en marxa de l’explotació del centre, on s’han                

generat ingressos que han ajudat a sufragar els alts costos de manteniment i funcionament del               

centre, com ha estat el lloguer d’algunes instal·lacions.  

 

2. PROJECTE ESTRATÈGIC 

 

2.1. ÀMBITS D’INTERVENCIÓ O FACTORS CRÍTICS D’ÈXIT A PARTIR DELS 
QUALS ES FIXARAN ELS OBJECTIUS 

 

Aquests àmbits d’intervenció  queden explicitats als objectius proposats i relacionats amb 

les línies d’actuació i els seus instruments d’avaluació. 

➢ Àmbit organitzatiu i funcionament: Documentació institucional del centre, normatives i          

gestió de recursos i materials. Funcions, tasques i responsabilitats del personal docent i no docent. 

➢ Àmbit acadèmic i pedagògic: Plans de qualitat, optimització dels recursos, documentació de            

caràcter pedagògic i millora de l’oferta i qualitat educativa. Concreció del currículum de les              

assignatures amb més coherència d’acord a les necessitats musicals dels alumnes. Implantació de             
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noves especialitats i els estudis professionals de Dansa. Augment de la quota del professorat a               

ambdues seus.  

➢ Àmbit de la innovació i les TIC: Formació del professorat, plans de qualitat i potenciar les                

noves TIC com a mitjà de treball i comunicació entre tota la comunitat educativa (docent i no                 

docent).  

➢ Àmbit de gestió i participació: Comunicació, convivència i participació de tots els membres             

de la comunitat educativa. Coordinació intra e interdepartamental. Transparència en la gestió i presa              

de decisions. Publicació de la documentació i major difusió de la informació de caràcter públic.               

Reducció de despeses i recerca de noves vies d’ingrés (lloguer d’espais ara que ja tenim el centre en                  

bones condicions d’ús gràcies a la reforma efectuada).  

➢ Àmbit de relacions institucionals: Imatge del centre a l’illa com a centre de referència              

musical i de la dansa. Altres centres d’ensenyament musical i de la dansa (municipals i privats),                

AMIPA, Consell d’Eivissa, Consell de Formentera, Ajuntaments i Conselleria d’Educació,          

Universitat i Recerca. 

 

2.2. OBJECTIUS. LÍNIES D’ACTUACIÓ. INDICADORS. RECURSOS HUMANS,       
MATERIALS I TEMPORALITZACIÓ PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS FIXATS. 

 

1. Millorar l’organització i funcionament del centre 

Línies d’actuació: Recursos humans: 

- Revisió i actualització dels documents     
institucionals de caràcter permanent.  

- Elaboració dels documents   
institucionals de caràcter anual (PGA,     
Memòria anual i programacions d’aula) 

- Elaboració del DOC.  
- Obtenció de la certificació de Programa      

de Millora Continua (PMC) de     
Conselleria d’Educació, Universitat i    
Recerca. 

Equip directiu, CCP, Claustre de professors i       
Consell Escolar, Protecció Civil.  

Recursos materials: 

Legislació i normativa emesa per     
l’administració educativa vigent 

Indicadors d’avaluació: 

Existencia d’actes, PGA, Memòria Anual,     
DOC, Programacions d’Aula. Certificat del     
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- Realització de simulacres d’evacuació i     
d’emergència.  

- Realització de cursos de formació del      
professorat. 

- Realització de grups de treball 
- Recollida d’informació respecte al    

funcionament i organització del centre,     
activitats realitzades, suggeriments en    
les programacions didàctiques i    
sistemes d’avaluació, així com    
qualsevol altra iniciativa de caràcter     
pedagògic i/o musical. 

- Presa de mesures consensuada amb tota      
la comunitat educativa. 

- Donar a conèixer al professorat el      
document de sistemàtica on es recullen      
tots els processos, calendari i     
documentació associada. 

Programa de Millora Contínua. Realització de      
cursos.Resultat d’enquestes.  

Temporalització: 

Cada curs escolar s’elabora, informa i realitzen       
les accions relatives als processos de caràcter       
anual i la resta segons necessitats.  

 

2. Utilitzar els recursos tecnològics en la dinàmica i funcionament del centre 

Línies d’actuació: Recursos humans: 

 
- Seguir fomentant la utilització de les      

Eines Google entre el professorat. 
- Utilització dels mitjans de comunicació     

tecnològics per millorar la imatge de      
professionalitat i compromís del centre. 

- Foment de la biblioteca virtual de      
partitures i materials didàctics de fàcil      
accés per als professors i alumnes del       
centre. 

- Foment de l’ús de les pissarres digitals       
disponibles i diferents apps educatives. 

- Utilització de l’APP de Centrosnet per      
comunicar-se amb les famílies    
(Absències, notes, etc..) 

- Seguir sol·licitant la implantació del     
programa GESTIB al centre. 

- Fer reunions de resolució de dubtes      
sobre Eines Google i altres eines      
informàtiques que utilitzem al centre.  

- Utilització de la plataforma Moodle     
com a Aula virtual.  

 

Professorat, equip directiu i coordinador TIC.  

Recursos materials: 

Eines Google, Twitter, Facebook, pàgina web      
del centre, Entorn Moodle, Pissarres digitals,      
Hardware, APP de Centrosnet, Gestib i Moodle 

Indicadors d’avaluació: 

Existencia d’actes, registres dels documents     
realitzats amb les Eines Google, comunicacions      
a la comunitat educativa respecte al      
funcionament de l’APP de Centrosnet.     
Sol·licituts realitzades.  

Temporalització: 

Al llarg dels quatre anys, de manera       
progressiva. 
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3. Promoure i fomentar activitats de formació, intercanvis, etc.. amb la finalitat de            
millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat 

Línies d’actuació: Recursos humans: 

 
- Realització de cursos de formació     

adaptats a les necessitats del     
professorat. 

- Promoció dels intercanvis amb altres     
centres a nivell nacional o internacional      
(ERASMUS+) 

- Foment de grups de treball entre els       
docents per tractar la millora     
pedagògica. 

- Fer visible la projecció del centre i la        
divulgació dels projectes que es     
realitzen. 

Tot el professorat.   
L’equip directiu i el coordinador TIC.  
Altres membres d’entitats de formació del      
professorat (CEP, sindicats, etc).  

Recursos materials: 

Ordinadors, material didàctic i musical. 

Indicadors d’avaluació: 

Existencia d’actes i informes, memòries,     
elaboració del projecte d’ERASMUS+, difusió     
comunicacions a les xarxes socials.  

Temporalització: 

Al llarg dels quatre anys.  

 

4. Continuar millorant la participació, transparència i comunicació amb el professorat,          
així com afavorir el seu creixement professional i personal 

Línies d’actuació: Recursos humans: 

- Realització de reunions informatives    
amb el claustre de professors.  

- Comunicació amb el professorat    
respecte als objectius i línies d’actuació      
de l’equip directiu. 

- Recerca d’un consens en la presa de       
decisions del centre.  

- Augment de la implicació en el      
desenvolupament de les activitats    
pedagògiques i tasques organitzatives    
del centre. 

- Millora de la convivència en el centre. 
- Foment del treball en equip per tal       

d’afavorir un ensenyament cooperatiu. 
- Millora de la comunicació amb el      

professorat de l’Aula d’extensió de     
Formentera. 

- Continuar sol·licitant personal   
administratiu per a l’Aula d’Extensió de      
Formentera. 

Tot el professorat.   
L’equip directiu. 

Recursos materials: 

Material didàctic i fungible. 
Eines TIC. 

Indicadors d’avaluació: 

Actes i informes de reunions. Realització      
d’enquestes de satisfacció. Excel amb faltes de       
professorat. Memòries. Registre de sol·licituts.     
Activitats contemplades a les memòries.  

Temporalització: 

Continuament 
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- Millorar la difusió de la informació en       
relació a les proves d’accés tant a       
alumnat oficial del centre com d’altres      
centres. 

 

 

5. Continuar fomentant el compliment de les funcions i competències dels membres de            
la comunitat educativa 

Línies d’actuació: Recursos humans: 

- Foment del compliment de les funcions      
pròpies assignades a cada membre de la       
comunitat educativa (professors, caps    
de departament, personal no docent). 

- Revisió i actualització de les funcions      
dels diferents organismes (AMIPA,    
Consell escolar, etc…) 

- Millora de la relació i comunicació amb       
els diferents membres de la comunitat      
educativa fora del centre (Conselleria     
d’educació, AMIPA, Consell d’Eivissa,    
etc…) 

- Aplicació dels diferents documents    
institucionals del centre (ROF, PEC,     
etc.) que regulen les funcions i      
competències dels membres de la     
comunitat educativa. 

- Augmentar el treball cooperatiu amb la      
inspecció educativa. 

 

Tot el professorat. Personal no docent. L’equip       
directiu. APIMA. 
Alumnat. Consell Escolar. Personal de     
Conselleria. Famílies. 

Recursos materials: 

Material didàctic i fungible. 

Indicadors d’avaluació: 

Actes, memòries, informes, registre de queixes      
i suggeriments, activitats realitzades juntament     
amb l'AMIPA, registre d'amonestacions de     
l'alumnat, full de tutories 

Temporalització: 

Continuament. 

 

6. Millorar, actualitzar i substituir els recursos espacials, intal·lacions i materials 

Línies d’actuació: Recursos humans: 

- Millora de les condicions de les aules       
d’estudi.  

- Actualització i substitució progressiva    
dels materials defectuosos (cadires,    
banquetes, taules, pissarres, ordinadors,    
impressores, material fungible). 

- Dotació de més material pedagògic     
(partitures) i instrumental (instruments). 

- Millora de les condicions de les aules       
afavorint l’aïllament visual i acústic. 

Equip directiu, professorat, Personal de     
Conselleria d’Educació. 

Recursos materials: 

Instruments musicals, partitures, llibres,    
metrònoms, faristols, armaris, taules, cadires,     
banquetes, pissarres digitals, pissarres    
blanques, cartells, cortines/adhesius per vidres,     
hardware. 

Indicadors d’avaluació: 
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- Optimització de l’ús d’espais d’acord     
amb les necessitats de les especialitats. 

- Continuar sol·licitant més personal de     
neteja. 

- Continuar sol·licitat a la Conselleria la      
repació integral del sistema de     
climatització.  

 

Full actualitzat de necessitats d'aula, factures a       
l'ECOIB, memòries, full de distribució d'espais,      
sol·licituds realitzades a la Conselleria, actes. 

Temporalització: 

Progressivament al llarg dels quatre anys. 

 

7. Millorar la participació i implicació de les famílies a la vida del centre 

Línies d’actuació: Recursos humans: 

 
- Recollida d’informació respecte al    

funcionament i organització del centre i      
activitats realitzades,així com qualsevol    
altra iniciativa de caràcter pedagògic i/o      
musical. 

- Presa de mesures consensuada amb tota      
la comunitat educativa. 

- Reunions amb les famílies per fomentar      
la seva implicació en tots els processos       
d’ensenyament-aprenentatge. 

- Organització d’activitats amb les    
famílies. 

- Utilització de l’APP de Centrosnet per      
comunicar-se amb les famílies    
(Absències, notes, etc..) 

- Seguir sol·licitant la implantació del     
programa GESTIB famílies al centre. 

- Promoure la participació i implicació de      
l’AMIPA. 

Equip directiu, professorat, alumnes, famílies. 

Recursos materials: 

Instruments musicals, partitures, llibres,    
metrònoms, faristols, material fungible,    
hardware. 

Indicadors d’avaluació: 

Memòries, anàlisi de les suggerències     
realitzades, enquestes, actes, guió de reunions,      
full informatiu del funcionament de l'APP de       
Centrosnet, sol·licituds realitzades 

Temporalització: 

Durant el curs de manera regular. 

 

8. Millorar el procesos de caire pedagògic del centre 

Línies d’actuació: Recursos humans: 

 
- Avaluació, revisió i actualització de les      

programacions i proves cercant la     
màxima coherència intra i    
interdepartamental. 

- Fomentar la continuïtat de l'alumnat i      
reduïr el nombre de baixes al llarg dels        
estudis mitjançant la motivació. 

Equip directiu, professorat, alumnes, famílies. 

Recursos materials: 

Instruments musicals, partitures, llibres,    
metrònoms, faristols, material fungible,    
hardware. 

Indicadors d’avaluació: 
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- Augment del nombre d’activitats    
programades dins i fora del centre.  

- Continuar sol·licitant la creació d’un     
departament d’orientació 

- Augmentar la difusió i promoció del      
centre i fomentar la igualtat     
d’oportunitats en l’accés al centre. 

- Sol·licitar l’augment de més oferta     
educativa tant a la seu d’Eivissa com de        
Formentera.  

- Promoció d’activitats d’intercanvi en    
altres centres. 

- Promoció de classes MAGISTRALS i     
cursos amb professorat reconegut. 

- Foment de tècniques i hàbits d’estudi.  
- Reunions amb les famílies per fomentar      

la seva implicació en tots els processos       
d’ensenyament-aprenentatge. 
 

Programacions d'especialitat i d'aula, actes, full      
de seguiment, memòries, quadern del professor,      
PGA, sol·licituds realitzades, carta als col·legis,      
full informatiu amb informació de les proves       
d'accés enviada als centres educatius i escoles       
de música, actes, convocatòries i guions 

Temporalització: 

Durant el curs de manera regular. 

 

  

2.4. RECURSOS ECONÒMICS 

 

A més de l’assignació econòmica de la Conselleria d’Educació, també es disposa d’una             

aportació de 15 euros per alumne/a dedicada a l’adquisició de material (fotocòpies per ús intern)               

d’acord amb la normativa establerta.  

La gestió del centre està regulada mitjançant el seu Projecte de Gestió de Centre (PGC) que                

contempla una distribució equilibrada dels recursos econòmics per garantir el correcte           

funcionament del centre i la consecució del objectius del PEC. Destacar que aquest projecte també               

disposa d’un Pla de Gestió Sostenible dels Recursos i que inclou una normativa d’explotació del               

centre, on es generen ingresos que ajuden a sufragar els alts costos de manteniment i funcionament                

del centre, com pot ser llogar les instal·lacions (Auditori, Sala Polivalent així com altres espais               

disponibles) puntualment per a diferents activitats de caràcter cultural i/o pedagògic.  
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2.5. ESTRATÈGIES PER ACONSEGUIR LA PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT         
EDUCATIVA I LA SEVA IMPLICACIÓ EN EL PROJECTE DE DIRECCIÓ 

 
 

Les estratègies que es duran a terme estan basades en el lideratge compartit, i l’organització               

de l’entorn i la comunitat educativa per part de la direcció del centre.  

1) Participació en la presa de decisions. Considero molt important que les decisions comptin amb              

el suport d’una àmplia majoria del professorat, alumnat, famílies i la inspecció educativa. Per              

aconseguir-ho, es demanarà el seu punt de vista i si estan d’acord amb les diferents línies                

d’actuació que es promouen. 

2) Opinió i valoració dels resultats obtinguts. Avaluació de les diferents tasques realitzades per             

l’Equip Directiu, els Caps de Departament i la resta de membres de la comunitat educativa per                

tal de fomentar i millorar des d’una crítica constructiva i participativa. 

3) Aportació d’idees, activitats i suggeriments per a la consecució dels objectius. Fomentar el             

diàleg i comunicació entre tots els membres de la comunitat educativa, especialment pel que fa               

a professors, alumnes i famílies.  

4) Reconeixement públic i compensació al professorat implicat així com de la resta de persones              

que participen activament en el desenvolupament de les línies d’actuació. 
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3. SISTEMA D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE 

 

El projecte és obert, susceptible de canvis i millores que ajudin a que s’adapti a la pràctica                 

educativa, context i situació real del centre. En aquest sentit, per a l’avaluació del projecte, m’he                

basat en el model d’investigació-acció, proposat inicialment per Kart Lewin i desenvolupat amb             

més profunditat per L.    

Stenhouse, seguint els següents    

passos: 

Es tracta, doncs, d’avaluar des de      

la pròpia pràctica perquè després     

es pugui aplicar de nou a ella. En        

la recollida de dades, busquem     

problemes, veiem si el progrés i      

la consecució dels objectius concorda amb allò esperat, comprovem si el material i els mitjans               

utilitzats han estat els més òptims, les valoracions dels estudiants des de la seva experiència, així                

com aportacions dels professors del centre. Utilitzem enquestes mitjançant la pàgina web o altres              

mitjans virtuals, a més de la clàssica bústia de suggeriments. A més, la opinió i expressió d’idees                 

seran els instruments més emprats. En la reflexió, analitzem les dades, preferiblement amb la              

comissió pedagògica i el claustre de professors, per a poder contrastar opinions i idees, fomentant la                

participació de tots. A continuació, revisem els punts susceptibles de millora per a posar-la de nou                

en pràctica el curs següent. D’aquesta manera, garantim que el projecte s’adaptarà contínuament a              

la realitat educativa i que tindrà la màxima utilitat pràctica. 
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4. PROPOSTA D’EQUIP DIRECTIU 

 

1. Director: Iván Sanz Ramada, funcionari de carrera. 

2. Cap d’estudis: Miguel Falomir Goslin, funcionari de carrera. 

3. Cap d’estudis Adjunt de Dansa: Maria Isabel Ribas Tur, funcionària de carrera (en comissió              

de serveis). 

4. Secretaria acadèmica: Sandra Tur Costa, funcionària de carrera. 

5. Cap d’estudis adjunt Formentera: Pendent de confirmar. 
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