
ESCOLA ÀNGEL GUIMERÀ 

SANT ANDREU DE LA BARCA 

 

 
 

 
PROJECTE EDUCATIU DE 

CENTRE (PEC) 

 
TRETS  D’IDENTITAT 

 
• Compromís amb la llengua i cultura catalana i integració de 

l’alumnat nouvingut. 

 

• Vinculació amb l’entorn social. 



• Respecte al medi ambient. 

 

• Aconfesionalitat: el centre és respectuós amb totes les creences. 

 

• Pluralisme: El centre també és respectuós amb les diferents 

ideologies polítiques. 

 

• Coeducació: L’escola garanteix la no discriminació per raó de sexe. 

 

• Escola inclusiva: acull la diversitat de l’alumnat.  

 

• Innovació pedagògica: incorporació de les noves estratègies 

metodològiques. 

 

 

PRINCIPIS GENERALS D’ESCOLA 

 
• L’educació com una tasca en equip: treball cooperatiu. 

 

• Les programacions i l’acció tutorial s’adapten a l’atenció a la 

diversitat. 

 

• Enfocament constructivista de l’aprenentatge. 

 

• Educació activa: l’alumne participa en el seu procés d’aprenentatge. 

 

• Acció educativa inserida en el context sociocultural. 

 

• Ús de les noves tecnologies. 

 

• Desenvolupament de les competències bàsiques. 

 

• Material didàctic adequat al principi de coeducació i atenció a la 

diversitat. 

 

• Llibres de text de P3 a 6è com a eina base de l’aprenentatge. 

 

 

 

 



PROJECTES GLOBALS D’ESCOLA 
 

• Estratègies matemàtiques: 

• Càlcul mental de manera sistemàtica des de P4 

(Quinzet) 

  

• Projecte interdisciplinar a primària i treball per projectes a ed. 

infantil. 

 

 

Projecte de competència social. 

 
Educació en valors 

 

• Pla lector : diferents activitats a tots els nivells  educatius de millora 

de la competència lectora. 

 

• Projecte Ara escric de millora de l’expressió escrita. 

 

• Treball cooperatiu aplicat a la resolució de problemes i altres 

activitats d’aula. 

 

• Projecte TAC (ordinadors amb internet a totes les aules, kits de 

projecció i PDI al cicle superior i en aules d’ús múltiple...) 

 

• Projectes d’anglès: 

• Anglès oral a P5 d’Educació Infantil. 

• Anglès a partir de les TAC: suport informàtic i 

audiovisual a l’aula. 

• Projecte d’atenció a la diversitat:     

• Grup de reforç 

• Desdoblaments  

• Racons 

• Educació especial  

• SEP: -Intervenció de 2 mestres a l’aula 

- Ampliació horària (reforç) a diferents    

            nivells educatius. 

 

 



ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

 
• Sortides complementàries (pedagògiques o lúdiques) a tots   els 

nivells. 

 

• Sortides pedagògiques. 

 

• Festes  escolars. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


