
PLA DE MILLORA 
D’ESCOLA BRESSOL

Acompanyament i suport en innovació i lideratge educatiu



A LA BAULA 
ET VOLEM 
ACOMPANYAR

A LA BAULA entenem el suport tècnic a Escoles Bressol Municipals com una situació 
d’aprenentatge en la qual es va construint un projecte comú on es posen en joc els 
aprenentatges que s’han anat elaborant. Així, la idea és traspassar tant el concepte 
de formació com el d’assessorament per tal d’edificar plegades l’escola imaginada.  

Adoptant aquests preceptes, el suport tècnic plantejat per LA BAULA és 
eminentment pràctic, participatiu i vivencial, seguint processos per tal de vincular els 
continguts a les vivències individuals i col·lectives de les persones participants. 
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BRESSOL



A LA BAULA 
ET VOLEM 
AJUDAR

SUPORT TÈCNIC 
CONTINUAT

EMPODERAMENT DE LA 
DIRECCIÓ

ACOMPANYAMENT DE 
L’EQUIP

PLA DE 
MILLORA 
ESCOLA 
BRESSOL

Les escoles bressol municipals conten amb equips 

motivats i amb gran expertesa educativa. Però la 

gestió de l’escola requereix altres competències, 

gestió d’equips, lideratge, establiment de 

processos, comunicació. Pels que sovint les 

mestres no han estat formades. En un moment on 

la innovació educativa ens obliga a ser exigents en 

la seva aplicació  és necessari poder acompanyar  a 

l’equip en aquest procés. Acompanyar a la direcció i 

a l’equip en el camí de la innovació educativa, a 

l’hora que s'apodera a les persones responsables de 

portar a terme el projecte i s’estableixen criteris de 

centre.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA



Anàlisi del punt 
de partida

Entrevistes 
individuals per 
competències

Informe i pla 
d’accions

Pla de treball amb 
suport i seguiment
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PROPOSTA DEL PROCÉS DE TREBALL

El procés de treball previst per a la realització del suport 
tècnic consta d’aquests 4 passos:
• Anàlisi de la Llar d’Infants amb la revisió de la 

documentació pedagògica i observació de la pràctica 
educativa

• Entrevistes individuals per competències per 
acompanyar a les persones de l’equip segons les 
seves necessitats.

• Informe i pla d’accions segons les anàlisis fetes.
• Elaboració d’un pla de treball establint el suport i el 

seguiment necessaris per a cada fase.
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ANÀLISI  DE L’ESCOLA BRESSOL 
-PUNT DE PARTIDA -

Establirem els paràmetres a observar en consonància a les línies 

pedagògiques que es proposen en el marc del moviment de l’Escola Nova XXI 

i delimitarem el radi d’acció sobre el qual posarem l’enfocament. 

Realitzarem una revisió respecte a la documentació pedagògica actual: 

projecte educatiu, programacions, avaluacions... I respecte a la pràctica 

educativa en els diferents moments i espais de la llar d’infants per poder 

observar la coherència entre marc pedagògic i metodologia.

Anàlisi del punt de partida
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ENTREVISTES INDIVIDUALS 
PER COMPETÈNCIES

En les entrevistes individuals busquem poder visualitzar les competències 

necessàries per tal de desenvolupar un projecte pedagògic en la línia de la 

innovació educativa. Valorarem el lideratge i el compromís per tal de poder 

portar a terme el projecte d’escola desitjat i el paper que pot i vol 

desenvolupar cada professional. Proposem Pla de Millora individualitzat per 

reforçar els aspectes de millora de cada professional per donar resposta al 

projecte comú d’escola.

Entrevistes individuals per 
competències
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INFORME I PLA D’ACCIONS

L’informe de l’estat actual anirà acompanyat d’un pla d’accions realista i 

possibilista que permeti desenvolupar els canvis previstos. Inclourà: 

• Projecte educatiu 

• Criteris pedagògics de centre en relació a bones pràctiques educatives

• Aspectes d’assumpció de lideratge i d’apoderament de la direcció 

• Propostes de treball en equip

• Comunicació amb famílies

• Comunicació interna

• Qualsevol altra qüestió que es detecti durant l’anàlisi.

Informe i pla d’accions
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ESTABLIMENT D’UN PLA DE 
TREBALL CONJUNTAMENT 
AMB LA DIRECCIÓ 

Conjuntament amb La direcció de l’escola i també l’equip educatiu, elaborarem el pla 

de treball a desenvolupar fruit de l’anàlisi inicial. Amb les accions prioritzades i 

pactades amb l’Ajuntament amb un acompanyament continuat, seguiments i 

supervisió per tal de garantir l’assoliment dels resultats esperats. 

Pla de treball amb suport i 
seguiments



 La Baula està formada per la Clara Puigventós i la Gemma 
Torregrosa, totes dues amb una llarga experiència en la gestió de 
serveis públics, tant en termes de gestió com en el seu vessant 
educatiu i de contribució social al benestar de les persones.

 Hem après molt de tot allò que hem emprès i desenvolupat i 
volem poder compartir aquest bagatge per afavorir canvis 
positius, per acompanyar les persones en aquests canvis i per 
ajudar i donar suport en allò en que puguem aportar valor i 
coneixement.

QUI SOM LA 
BAULA?

Hem acompanyat i 

format 54 Escoles 

Bressol

Hem donat suport a 

394 persones i 

equips

Hem dissenyat i 

elaborat 126
estudis i projectes

Hem ofert més de 
1540 hores de 

formació



CONTACTA’NS!!

La Baula, projectes SCCL

C/ Pujolet, 8  3r pis
Manresa 08242

Telf. 938726767

clara.puigventos@labaula.org

https://www.facebook.com/baulaprojectes

www.labaula.org

@la_baula

gemma.torregrosa@labaula.org

Dades de contacte

Web i xarxes socials

www.labaula.org/blog

www.labaula.org/premsa


