
COMISSIÓ PROJECTE EDUCATIU

Definició de la Comissió de Projecte Educatiu: 

La comissió de Projectes Educatius està formada per mares i/o pares de la junta de l’  
AMPA i  per  representats  del  Claustre  de  professors  de  l’institut  per  tal  d’enriquir  el  
Projecte Educatiu del Centre donant una visió externa, fent suggeriments i col·laborant en 
la seva aplicació si  s’escau,  a través de la participació en determinades activitats.  La 
comissió de Projecte Educatiu es crea a petició de la direcció del centre.

Principis de la Comissió:

El treball cooperatiu en estreta col·laboració amb l’Equip Docent.
Informar amb regularitat a la junta de l’AMPA de les propostes de la comissió.
Acordar en el sí de la Junta quins projectes rebran suport i com es farà.
Avaluació del procés de treball i de les actuacions que es duen a terme.

Objectius:

Col·laborar en el procés de revisió i ampliació, si s’escau, dels projectes mensuals que 
formen part  del Projecte Educatiu del SES Sils fent suggeriments i  aportacions en les 
actuacions  de  dinamització  dels  projectes,  intentant  lligar  cada  projecte  amb  l’entorn 
proper, estimulant així, la “tècnica de modelatge” (“happenings”).

Fer propostes i col.laborar quan sigui necessari en el desenvolupament dels tallers que 
formen part del Projecte Educatiu del SES Sils.

Ésser coneixedors dels principis educatius sobre els quals es basa el Projecte Educatiu 
del centre per tal de difondre i fer d’altaveu de la manera de treballar del Centre.

Mètode de treball

Lectura i buidatge dels projectes per poder-hi fer aportacions. 

Reunions periòdiques amb la coordinació pedagògica del  centre per tal  d’ intercanviar 
propostes.

Informació de les accions a les quals es proposa donar suport  i presa de decisions en la 
Junta.

Elaboració d’ una planificació anual on es concretin les necessitats de cada projecte o 
taller, el tipus d’intervenció que és pot dur a terme i quin tipus de voluntari es necessitarà.

Elaboració d’una bossa de voluntaris i/o professionals que podrien intervenir.

Gestionar la dinamització del voluntariat: trucades, comunicats …



Elaborar amb el professorat un “abstract” de cada projecte i taller, on es resumeixi el que  
es farà, els objectius que es pretenen i la col.laboració dels voluntaris, en poques línies; 
per posteriorment fer-ne difusió a la web i/o fcbk (si acompanyem alguna imatge millor).

Planificació:

1a fase: 
a) Detectar les necessitats del Centre a les que podem donar suport, en els àmbits 
de Projectes i de Tallers:

• el professorat explicita  necessitats concretes i  pensem propostes de com 
articular-les.

• lectura dels projectes del centre
b) Crear una estructura de gestió de voluntariat: això servirà també per a la
comissió d’esdeveniments i caldrà fer-ne un estudi.

c)  Es  pot  donar  suport,  si  la  junta  ho  considera  oportú,  a  projectes  o  tallers 
immediats que es puguin dur a terme. Per això s’estudiaran primer els projectes i 
tallers de l’últim trimestre.

2a fase: una vegada detectades necessitats, proposar i concretar amb la junta prioritats i  
en quins projectes es participarà:

1. estudiar viabilitat de les actuacions ( quan, qui i com se’n farà càrrec)
2. fer una planificació anual d’actuacions
3. elaborar un resum de cada taller i projecte per fer-ne difusió

3a Fase: revisió anual a l’inici de curs de la planificació 

Avaluació

- Fer una reunió trimestral de valoració de com han anat els projectes i tallers, prendre 
nota de propostes de millora per al curs següent.

- Participar d’aquelles reunions d’avaluació sobre projectes i/o tallers que l’equip docent 
consideri.

Indicadors:
- índex de satisfacció alumnat i professorat
- número de voluntaris o professionals que han col.laborat
- número de tallers i projectes als que s’ha donat suport
...


