
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE             
ESCOLA 25 DE SETEMBRE (RUBÍ) 

 2014

 

1 
 

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

FITXA DE L’ESCOLA 

ESCOLA 25 DE SETEMBRE 

TITULARITAT: Escola pública del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya 

ADREÇA: Passatge Marconi 12-14 

TELÈFON: 93.551.75.82 

FAX: 93.551.75.83 

WEB: http://www.xtec.cat/centres/a8032348/ 

CORREU ELECTRÒNIC: a8032348@xtec.cat 

DIRECTOR/A: Núria Chipell Fabon 

NOMBRE DE LÍNIES: 3 

NOMBRE D’ALUMNES (Curs 2013-14): 690 

OFERTA EDUCATIVA: Infantil i primària. 

HORARI LECTIU: De dilluns a divendres de 9:00 a 12:30 h i de 15:00 a 16:30 h. 

HORARI DEL SERVEI DE BON DIA: De 7:30 a 9:00 h. 

HORARI ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: De 16:30 a 18:00 h. 

CORREU ELECTRÒNIC DE L’AMPA:  ampa25desetembre@gmail.com 

Responsable: Puri Sánchez Luque 

 

CONTEXT DE L’ESCOLA 

L’Escola 25 de Setembre és una escola pública que està situada en un 

barri perifèric de Rubí fins fa pocs anys amb una població envellida però 

actualment rep famílies nouvingudes d’altres països, principalment de l’Amèrica 

Llatina. Actualment hi ha un 30 % d’immigració. La majoria de gent del barri són 

treballadors/ores amb un nivell socioeconòmic baix.  

 
Per altra banda, l’escola rep alumnat d’altres barris de la ciutat, cosa que fa que 
la situació socioeconòmica de les famílies de l’escola sigui diversa. 

http://www.xtec.cat/centres/a8032348/
mailto:a8032348@xtec.cat
mailto:ampa25desetembre@gmail.com
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A) PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL 

A.1) ELS VALORS: 

Tolerància, inclusió, solidaritat, equitat, sostenibilitat, proximitat i 

accessibilitat... 

Col·laboració, participació, innovació, formació i treball en equip. 

A.2) LA MISSIÓ (Ampliació Annex D.9): 
 
L’ Escola 25 de Setembre vol oferir un servei de qualitat i aconseguir un 

bon desenvolupament individual i social de tots els seus alumnes amb la 
col·laboració de tota la comunitat educativa així com aconseguir la satisfacció 
professional dels que s’hi dediquen, la confiança i participació dels pares i 
mares i la coresponsabilitat amb l’entorn. 

 

 En relació a l’alumnat: 
Aconseguir els millors resultats en l’adquisició de competències bàsiques i dels 

objectius establerts en el disseny curricular tot potenciant el desenvolupament 

integral de l’alumne. Procurant que l’alumne esdevingui protagonista en el seu 

procés educatiu. Potenciant el treball cooperatiu i en equip. 

 En relació a la família: 
Potenciar l’intercanvi d’informació amb les famílies referent a l’alumne per tal 

d’aconseguir la seva participació, col·laboració i implicació en el procés 

educatiu. 

 En relació a la societat: 
Formar persones responsables i competents d’acord amb les necessitats i 

demandes de la societat tot afavorint la integració i participació en el seu entorn 

més proper. 

 En relació a l’equip docent: 
Facilitar el seu desenvolupament professional, crear un entorn de treball 

participatiu, motivador  i integrador que faculti la seva implicació en el projecte i 

funcionament del centre. 

A.3) LA VISIÓ: 

L’ Escola  25 de Setembre ha de ser un centre participatiu amb un 

Projecte Educatiu consolidat amb capacitat de millora contínua i d’adaptació als 

canvis. 
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Potenciar l’ús de les TIC i l’impuls de les llengües estrangeres entre els 
alumnes. 
 

Promocionar les habilitats socials i el treball cooperatiu. 
 

Fer ús de l’entorn més proper com a comunitat d’aprenentatge. 
 

Potenciar una gestió compartida amb l’objectiu d’optimitzar els recursos 
tant materials com personals. 
 

Consolidar una cultura avaluativa que faciliti la participació de tota la 
comunitat educativa i els canvis metodològics necessaris per a la millora.  
 

Un Pla de Formació de centre que doni resposta a les necessitats 
derivades de les actuacions  per millorar els resultats educatius  

 
 

B) OBJECTIUS DEL CENTRE 

 

1. MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS: 

Potenciar el lideratge distribuït per afavorir la implicació dels mestres. 

Definir una metodologia de treball consensuada que doni resposta a 

les necessitats dels alumnes. Millorar els resultats en l'adquisició de 

competències bàsiques potenciant el desenvolupament integral de 

l'alumne fent-lo protagonista del seu aprenentatge. 

 

1.1 Estratègies: 

 Consolidar una línia metodològica d’escola. 

 Potenciar del treball en equip del Claustre i la participació 

en la gestió del centre. 

 Treballar per a l’assoliment de la competència 

comunicativa fent incidència en el treball de l’expressió 

escrita i l’ús de les TIC.  

 Desenvolupar  la competència d’autonomia i iniciativa 

personal, aprofundint en l’autovaloració dels alumnes i en 

el treball cooperatiu.  

 

2. MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL: 

Treballar per tal d'aconseguir que tots els alumnes i famílies de 

l'escola es puguin implicar i participar sense exclusió de totes les 

activitats del centre. Millorar la relació entre els alumnes i la 

convivència fomentant el respecte vers les diferents cultures amb el 

català com a eix vertebrador. 
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2.2. Estratègies: 

 Afavorir el respecte, l’estima i sensibilitat per les diferents 

llengües i cultures i facilitar l’aproximació a la llengua i la 

cultura catalana.  

 Continuar afavorint la participació de les famílies i dels 

alumnes en la gestió del centre i en el procés d'aprenentatge.  

 Programar i posar en pràctica, dins de l’horari lectiu amb els 

alumnes, activitats de pati.  

 Revisar i actualitzar els documents de centre: PEC, NOFC. 

 

C) INDICADORS DE PROGRÉS: 

C.1) Indicadors d’aplicació. 

Abans de finalitzar cada curs escolar i a partir de les propostes de millora 

del claustre en la valoració de la memòria del Pla Anual del curs acabat, 

s’elaborarà conjuntament amb l’Equip Impulsor les activitats de cada curs 

escolar i es detallaran per a cada activitat els indicadors d’aplicació especificant 

el grau d’aplicació, la qualitat de l’execució i el grau d’impacte. 

A l’inici de cada curs escolar, al llarg dels quatre cursos del PAC, es 

reflexionarà i consensuarà en equips de cicle cadascuna de les activitats 

proposades i cada cicle adaptarà les activitats confeccionant-ne també els 

objectius anuals. Tot això anirà configurant el Pla General Anual que s’avaluarà 

a final de curs i quedarà recollit a la memòria. 

 

 

 Criteris per avaluar les activitats anuals: 

a) El grau d’aplicació s’ha d’entendre com el grau d’implantació i desplegament d’una 

activitat. Criteris de valoració: 

 

 

 

b) La qualitat d’execució és la percepció sobre la valoració de la feina feta en 

aplicació d’una activitat del pla i pot tenir en compte quatre criteris: termini 

d’execució, ús dels recursos previstos, adequació metodològica i nivell de 

compliment de les persones implicades. Criteris de valoració: 

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 
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c) El grau d’impacte consisteix en pensar fins a quin punt una activitat és útil 

per aconseguir o facilitar l’assoliment d’un objectiu. Criteris de valoració: 

 

 

 

C.2) Indicadors de resultats: 

Per a mesurar els resultats de l’objectiu 1: Millorar els resultats educatius 

s’utilitzaran un seguit d’indicadors agrupats en 7 apartats: 

 Grau de satisfacció de famílies, alumnes, professorat i personal no 
docent. 

 Superació de les proves de CB referents a l’àmbit lingüístic català i 
castellà a finals de CM i CS 

 Superació de la prova de CB referents a la subcompetència d’expressió 
escrita a finals de cada cicle. A P5 es fa a partir de proves específiques 
(Teberoski) 

 Superació de prova de CB referents a la subcompetència de comprensió 
lectora a finals de cada cicle. A P5 es fa a partir de proves específiques 
(reconeixement de lletres) 

 Superació de la prova de CB en llengua anglesa a 6è. 

 Superació de proves referents a l’àmbit matemàtic a finals de cada cicle 
(CB i problemes orals) 

 Superació d’una prova de treball cooperatiu a finals de 4t. 
 

Per a mesurar els resultats de l’objectiu 2: Millorar la cohesió social 

s’utilitzaran un seguit d’indicadors agrupats en 6 apartats: 

 Percentatge d’assistència a les reunions per part de les famílies. 

 Percentatges de col·laboració i participen amb l’escola per part de les 
famílies. 

 Percentatge de la disminució dels rebutjos a finals de cada cicle (a partir 
dels sociogrames) 

 Graus de satisfacció de les famílies, alumnes i mestres referent a la 
participació en l’escola. 

 Grau de satisfacció de les famílies, alumnes i mestres referent a 
l’ESCOLTA’M (projecte de tutoria individualitzada) 

 Grau de satisfacció dels alumnes respecte al treball en equip. 

 

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  

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 

 


