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L’elaboració del Projecte Educatiu ha estat impulsada i  
coordinada per la Direcció General, la Direcció Pedagògica 
de la Fundació Collserola i la Direcció de l’escola. La redac-
ció compta amb la participació del Patronat de la Fundació 
Collserola, el Consell Escolar, el Consell de Coordinació de 
centre (equip directiu), el Consell d’Estudis de la Fundació 
Collserola, de diferents comissions de professorat i de l’as-
sociació de famílies d’alumnes, com a òrgan de representa-
ció dels diferents sectors de la comunitat educativa.

S’han definit diferents tipus d’indicadors (del procés d’ense-
nyament aprenentatge, dels resultats i millores, dels impac-
tes, etc.) que pretenen obtenir evidències objectives de tipus 
quantitatiu i qualitatiu de manera sistemàtica per prendre 
decisions i ajustar els canvis necessaris per garantir el com-
pliment dels objectius d’aquest Projecte Educatiu.

La revisió i actualització del Projecte Educatiu es portarà 
a terme a partir dels resultats d’aquests indicadors que se 
seqüencien cada any en la Programació General Anual de 
l’escola (PGA). La Direcció General, la Direcció Pedagògica 
de la Fundació Collserola i la Direcció d’escola són les res-
ponsables, anualment, de definir els mecanismes per a la 
revisió i actualització del Projecte Educatiu. 

Preveiem una revisió global del Projecte Educatiu cada 
quatre anys.

Aquest document ha estat valorat favorablement pel Consell 
Escolar de l’escola Avenç celebrat el dia 6 de setembre de 
2018 i pel Claustre de professorat celebrat el dia 5 de setem-
bre de 2018.

L’aprovació definitiva del Projecte Educatiu s’ha portat a 
terme el dia 14 de setembre de 2018, en la reunió del 
Patronat de la Fundació Collserola, com a titular de l’escola.
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