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1. CONTEXT 

L’escola Catalunya és de titularitat pública i depenent del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa al manteniment, 
és l’Ajuntament qui en té la responsabilitat. 

L’escola està situada al poble de Navarcles. Està repartida entre dos espais: 
el que anomenem Edifici Verd, ubicat a l’Avinguda Piscines i Esports núm. 
30, on habitualment  s’imparteix classe als alumnes de Cicle Mitjà i Superior 
i  on es troben les dependències reservades a Administració i Serveis 
(Direcció, Secretaria, menjador i AMPA), i l’Edifici Vermell situat al C/ 
Sardana s/n, on hi  ha les aules d’Educació Infantil i Cicle Inicial. En aquest 
últim espai l’escola compte amb un edifici annex on hi ha dues aules  i els 
mòduls prefabricats amb dues aules més. 

El nostre poble es troba al marge esquerre del riu Llobregat,  les aigües del 
qual conflueixen amb les del riu Calders dins el seu terme municipal. La 
seva història es remunta a l’any 940.  Tot i que Navarcles és el municipi 
més petit de la comarca del Bages n’és un dels més poblats (segons les 
dades del cens corresponents a l’any 2011 compta amb 5.002 habitants). La 
petitesa del terme (5,5 km2) i el creixement de la població han fet que 
l'agricultura hi tingui poc pes i que en canvi, la indústria o els serveis siguin 
l'ocupació habitual dels seus habitants, a Navarcles mateix, als pobles veïns 
o a Manresa.  

L’escola té dues línies, amb sis nivells triplicats. Acull els nivells educatius 
corresponents a Educació Infantil i Educació Primària.  

L’horari escolar és de 9.00 a 12.30 h. i de 15.00 a 16.30 h a Educació 
Infantil i a Primària. De 8.00 a 9.00 h. del matí hi ha servei despertador  i de 
16.30 h a 18 h, ludoteca fins a 2n organitzat per l’AMPA, a més a més 
d’altres activitats extraescolars. De 12:30 a 13 s’atenen els alumnes que 
reben el suport escolar personalitzat (SEP) 

L’escola ofereix servei de menjador, gestionat pel Consell Comarcal del 
Bages i adjudicat enguany a una empresa externa. Comptem amb dues 
cuineres, ajudant de cuina i servei de monitoratge. 

 

2. IDENTITAT I CARÀCTER PROPI 

2.1  Principis rectors (LEC) 

Segons consta a l’article 2  de la Llei d’Educació (12/2009, del 10 de 
juliol) d’educació la nostra escola, en el marc dels valors definits per la 
Constitució i per l’Estatut, es regeix pels principis generals següents: 

a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la 
Constitució, l’Estatut i la resta de legislació vigent.  

b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat 
democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, 
el respecte i la igualtat.  

c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats 
i la integració de tots els col·lectius, basada en la coresponsabilitat 
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de tots els centres sostinguts amb fons públics. Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya Núm. 5422 – 16.7.2009 56595 
Disposicions  

d) El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació 
de centres, la llibertat d’elecció entre centres públics o centres 
altres que els creats pels poders públics, la llibertat de càtedra del 
professorat i la llibertat de consciència dels alumnes.  

e) El pluralisme.  

f) La inclusió escolar i la cohesió social.  

g) La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les 
competències bàsiques i la consecució de l’excel·lència, en un 
context d’equitat.  

h) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels 
alumnes al país, i el respecte a la convivència.  

i) El respecte i el coneixement del propi cos. 

j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans.  

k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi 
respectuós i responsable dels recursos naturals i del paisatge.  

l) El foment de l’emprenedoria.  

m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre 
dones i homes.  

n) L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola.  

o) L’educació al llarg de la vida.  

p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la 
formació religiosa i moral que vagi d’acord amb llurs conviccions.  

q) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament. 

 

2.2  Caràcter propi:  

L’Escola Catalunya, que es defineix com a escola oberta i plural, 
dóna prioritat als següents principis: 

1. L’educació ha d’estar basada en la responsabilitat i en la 
convivència entre les persones (pau, diàleg, cooperació, 
tolerància i solidaritat). Cap alumne/a podrà ésser discriminat per 
motius religiosos, de sexe, d’ètnia, polítics, socials, ni de cap altra 
mena. 

2. Els nens/es, en totes les activitats educatives, han de conèixer i 
respectar el seu entorn cultural i físic com a objectiu principal 
d’una manera progressiva. 

3. Els nens/es han de desenvolupar tècniques d’estudi i hàbits 
intel·lectuals que li permetin aprendre mitjançant l’observació, la 
reflexió, la investigació, el contrast d’opinions,... per tal d’adquirir 
l’autonomia necessària que els permeti construir el seu saber.                    
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3. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 

Al centre hi ha matriculats, al curs 2014-15,  493 alumnes d’Educació Infantil 
i Primària. Hi ha triplicats tots els nivells excepte P3, 3r i 6è que són de 
doble línia. 

La plantilla està formada per 39 mestres. També es disposa d’una TEI, dues 
vetlladores, logopeda i un psicopedagog de l’EAP dels Serveis Educatius 
del Bages. 

L’escola està ubicada en dos edificis separats pel carrer Lluís Companys.. 
Al Carrer Sardana es troba l’edifici vermell, amb un edifici annex d’obra i un 
mòdul prefabricat on hi ha les aules d’Educació Infantil (8 aules amb un total 
de 159 alumnes) i Cicle Inicial (6 aules que acullen 130 alumnes més).  Al 
carrer Av. Piscines i Esports s’ubica l’edifici verd amb un edifici annex d’obra 
on estan les aules de Cicle Mitjà (5 aules amb un total de 98 alumnes) I 
Cicle Superior (5 aules amb 106 alumnes) també hi ha els espais dedicats a 
la gestió i administració del centre. Ambdós edificis tenen els seus propis 
espais comuns. El fet de tenir dos edificis dificulta la coordinació dels 
mestres de les dues etapes. També hi ha l’inconvenient que el menjador es 
troba a l’edifici verd i els alumnes que fan ús d’aquest servei d’Educació 
Infantil i Cicle Inicial s’han de desplaçar al migdia acompanyats pels 
monitors i/o mestres corresponents. 

L’escola disposa de servei de menjador i de transport escolar pels alumnes 
de Talamanca matriculats al nostre centre. 

El nivell cultural i social de les famílies, en general, és de nivell mitjà, però 
els darrers cursos és palès els problemes econòmics de moltes famílies per 
l’augment significatiu del percentatge d’aturats al municipi. 

L’AMPA de l’escola és una entitat totalment integrada al centre amb una 
estreta col·laboració amb el centre. Organitza les activitats extraescolars 
que cada any formen part del nostre Pla Anual i també participen a la Fira 
Solidària, organitzen amb el claustre la Festa de l’escola i col·laboren amb 
recursos materials que es demanen des del Claustre, Equip Directiu o 
Consell escolar.  

 

4. PLANTEJAMENTS EDUCATIUS 

4.1 Prioritats i Objectius didàctics 

a) Desenvolupar la personalitat, les aptituds i les capacitats generals 
dels alumnes perquè adquireixin les competències i assoleixin el domini 
dels continguts que es determinin.  

b) Capacitar els alumnes per a comprendre llur entorn i per a relacionar-
s’hi d’una manera activa, crítica, cooperativa i responsable. 

 c) Aconseguir que els alumnes assoleixin el coneixement de les 
característiques socials, culturals, artístiques, ambientals, geogràfiques, 
econòmiques, històriques i lingüístiques del país, i també el coneixement 
d’altres pobles i comunitats.  
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d) Aconseguir que els alumnes adquireixin unes bones habilitats 
comunicatives, una expressió i comprensió orals, una expressió escrita i 
una comprensió lectora correctes i el domini dels nous llenguatges.  

e) Aconseguir que els alumnes assoleixin un coneixement adequat del 
propi cos i adquireixin habilitats físiques i esportives.  

f) Afavorir l’aplicació en situacions diverses i l’actualització permanent 
dels coneixements adquirits pels alumnes.  

g) Capacitar els alumnes per a l’exercici de la ciutadania, amb respecte 
als drets i les llibertats fonamentals de les persones i als principis bàsics 
de la convivència democràtica.  

h) Capacitar els alumnes per al desenvolupament d’estratègies 
d’autoregulació dels aprenentatges, per a l’aprenentatge autònom i per a 
l’exercici d’activitats professionals.  

i) Capacitar els alumnes per a l’anàlisi crítica dels mitjans de 
comunicació i de l’ús de les noves tecnologies.  

j) Permetre una organització flexible, diversa i individualitzada de 
l’ordenació dels continguts curriculars, especialment als ensenyaments 
obligatoris, que faci possible una educació inclusiva. 

 
4.2 El  Projecte lingüístic de centre 

Tal i com s’especifica a l’article 14 de la LEC l’escola compte amb un 
Projecte lingüístic que contempla els aspectes següents: 

1. Emmarca el tractament de les llengües al centre. 

2. Inclou els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en 
el centre: 

 a) El tractament del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge.  

 b) El procés d’ensenyament i d’aprenentatge del castellà.  

 c) Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres.  

d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament 
de les llengües, tant globalment com individualment, a la realitat 
sociolingüística del centre.  

e) La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos 
lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les 
associacions de mares i pares d’alumnes. 

 

5. EL CURRÍCULUM 

El currículum és el conjunt dels objectius, continguts, metodologies i criteris 
d’avaluació de les diferents àrees, conjuntament amb la contribució 
d’aquestes a l’adquisició de les competències bàsiques. 
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5.1 Criteris d’organització pedagògica 

L’escola està organitzada en dues etapes educatives, l’etapa d’educació 
infantil, compresa dels 3 als 6 anys, i l’etapa d’educació primària, 
compresa entre els 6 i els 12 anys. L’etapa de primària es distribueix en 
tres cicles de dos cursos cada un, el cicle inicial, el cicle mitjà i el cicle 
superior. L’etapa d’infantil es considera un cicle dividit en tres nivells, P3, 
P4 i P5. 

Els criteris que l’escola duu a terme en el marc de la llei d’autonomia de 
centres cal que respecti els principis que determina l’article 77 de la LEC: 

a) La integració dels alumnes procedents dels diversos col·lectius, 
en aplicació del principi d’inclusió.  

b) El desenvolupament de les capacitats dels alumnes que els 
permeti la plena integració social i laboral i la incorporació als 
estudis superiors com a resultat de l’acció educativa.  

c) La incentivació de l’esforç individual i grupal, especialment en el 
treball quotidià al centre educatiu.  

d) L’adequació dels processos d’ensenyament al ritme 
d’aprenentatge individual, per mitjà de l’aplicació de pràctiques 
educatives inclusives i, si escau, de compensació i per mitjà de 
l’aplicació de pràctiques d’estímul per a l’assoliment de 
l’excel·lència.  

e) La coeducació, que ha d’afavorir la igualtat entre l’alumnat.  

f) L’establiment de regles basades en els principis democràtics, 
que afavoreixen els hàbits de convivència i el respecte a l’autoritat 
del professorat.  

g) La implicació de les famílies en el procés educatiu.  

Partint dels principis generals, els acords metodològics es prendran amb 
la màxima implicació del professorat i tenint en compte les diferents 
edats, per tant les metodologies es portaran a terme de manera 
progressiva en quan a dificultat i contingut. 

Es tindran presents els següents criteris: 

1. L’escola tindrà presents i fomentarà en totes les activitats 
docents, actituds, valors i normes de convivència i 
responsabilitat individual i col·lectiva.    

2. L’escola potenciarà, en la mesura del possible, l’observació 
directa, tant com a punt de partida com en activitats 
complementàries. 

3. L’escola ajudarà a l’alumne/a en l’adquisició de les eines més 
adequades que li permetin adquirir l’autonomia suficient per 
poder descobrir les coses per ell mateix. 
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5.2  El projecte curricular de centre 

Cada cicle elabora i/o revisa anualment les programacions de cada 
nivell, tenint en compte les disposicions del Currículum corresponent i 
també els continguts mínims que es determinen a cada nivell. 

Els/les mestres deixen en un lloc concret de les aules o de les tutories 
les seves programacions. 

Els mestres que imparteixen una mateixa àrea, en un mateix nivell o que 
són tutors d’un mateix nivell disposen d’una hora setmanal per coordinar-
se i determinar la metodologia i tasques que es duran a terme en un 
període de temps determinat (setmana, quinzena, unitat didàctica, etc) 
 

5.3 L’avaluació i promoció 

L’avaluació ha de satisfer els següents objectius: 

1. Obtenir informació de la situació dels alumnes/les en un 
moment determinat en relació al seu procés d’aprenentatge i 
en funció dels objectius establerts per els cicles i recollits al 
PCC. Això ens dóna informació a dos nivells: 

- Individual: Per tenir coneixement del què sap o ha après 
un/una determinat/da alumne/a I Del grau d’assoliment dels 
objectius que fan referència a les habilitats instrumentals 
bàsiques, identificant si els ha assolit  per la franja alta o 
baixa. 

- Grup-classe: Per tenir un coneixement general del grup 
classe i conèixer la dinàmica de funcionament i el nivell de 
resposta global. 

2. Valorar el progrés en l’aprenentatge dels/les alumnes per tal 
de guiar el seu desenvolupament prenent les mesures que es 
considerin oportunes. Això ens farà adonar de: 

- Els alumes amb necessitats educatives especials o 
complementàries. 

- Necessitat de preparar treballs específics o 
complementaris. 

- Fer les adaptacions que es considerin necessàries. 

3. Revisar el currículum en funció dels dèficits que es puguin 
detectar per tal de :  

- Replantejar-nos què treballem, quan i com ho treballem. 

- Buscar estratègies d’organització 

Les activitats d’avaluació han de complir les següents característiques: 
 

- En tots els cicles les activitats d’avaluació es recolliran en les 
graelles acordades, tenint en compte les competències 
bàsiques.  
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- Les activitats han de ser: 

o Obertes:  tenint en compte les diferències i capacitats 
individuals. Quan cal permeten diferents resolucions. 

o Variades:  tenint en compte la tipologia dels continguts i 
les diferents habilitats dels/les alumnes. 

o Integrades en el procés educatiu, és a dir, formen part 
de les activitats diàries de classe però tenint clar quins 
objectius volem avaluar. 

S’utilitzaran aquests tipus d’activitats d’avaluació: 

- L’observació i intuïció. 

- Activitats diàries; converses en gran i petit grup, fitxes, 
dibuixos, exposicions orals i escrites, activitats orals i escrites, 
preguntes obertes i tancades, activitats a la pissarra... 

- Treballs. 

- Proves avaluatives. 
 

Avaluació inicial 

A Parvulari s’avaluen els coneixements previs dels/les alumnes, 
majoritàriament a través de converses de classe, de quasi tots els 
conceptes que es van introduint per poder partir de les seves idees, 
experiències i interessos. 

A Primària es passaran a 2n, 4t i 6è les proves d’avaluació final de les 
àrees instrumentals (català - matemàtiques). A 3r i 5è les proves de 
promoció de català i matemàtiques de 2n i 4t respectivament. En l’àrea 
de Coneixement del medi Natural i Social es fa una avaluació inicial 
abans d’introduir cada tema per saber d’on cal partir i poder prendre 
decisions sobre el tipus i grau de dificultat de les activitats. 

 
 Avaluació formativa 

Amb l’observació, la intuïció, les intervencions provocades o/i 
esporàdiques dels alumnes, les activitats, les proves, els errors, els 
dubtes, etc. Obtenim la suficient informació per saber on estan els 
nostres alumnes i modificar, si cal, tot allò que no s’adeqüi a ells. La 
modificació pot referir-se tant a la nostra intervenció, com a la selecció 
dels materials, com a l’organització del grup, com al tipus d’activitats... 
 
Avaluació sumativa 

Coneixement del grau d’assoliment dels objectius al finalitzar cada unitat 
didàctica; en alguns casos a Coneixement del Medi Natural i Social es fa 
una fitxa resum on s’intenta fer una pregunta de cada tipus ( expressió, 
relació assimilació de conceptes, buscar d’informació...) en acabar cada 
tema per avaluar els continguts apresos. 

A final del segon trimestre, els cursos que es troben a final de cicle, 
realitzaran les proves de promoció establertes per a cada nivell tenint en 
compte les competències bàsiques que s’han d’assolir. 
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Proves específiques: 

 Educació Infantil :  

- Es passa una prova específica, quan es considera necessari, per 
conèixer el nivell de lectura i escriptura de cada alumne/a. 

- Prova de càlcul mental “EL Quinzet” a l’inici i final de P4 i P5. 

- Es fa una prova a finals de P5 per saber el nivell de lectura i 
escriptura amb el que cada alumne es troba al seu pas a Primària. 

Primària :  

- A tots els cursos es passen unes proves inicials de català i 
matemàtiques.  

- Al segon trimestre de 2n i 4t es passen unes proves de 
competències bàsiques. Són les proves de promoció i orienten a 
l’equip docent respecte la possible retenció d’algun alumne que no 
assoleix els objectius de cicle.. 

- Es passen totes aquelles proves que determini en el seu 
moment el Departament d’ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
CRITERIS  DE  PROMOCIÓ DE CICLE 

Tenint en compte que la permanència d’un alumne/a un any més en 
qualsevol dels tres cicles de l’Educació Primària només es podrà adoptar 
una sola vegada al llarg de l’etapa, la comissió d’avaluació formada per 
tots els mestres que exerceixin en el cicle ( tutors i especialistes), 
presidits pel/la Cap d’estudis i escoltant l’opinió del/a mestra d’E.E. i de 
l’E.A.P. (si algun alumne/a està atès o es requereix la seva intervenció), 
valoraran: 

- L’assoliment de les habilitats instrumentals bàsiques del cicle 
de les àrees de Llenguatge i Matemàtiques. 

- Les repercussions positives i negatives que podria tenir per 
l’alumne/a el fet de restar un curs més en el cicle: 

o La personalitat . 

o El seu nivell de maduració. 

o Les seves capacitats per assolir les habilitats 
instrumentals bàsiques si resta un any més al cicle. 

o La relació i integració en el seu grup classe. 

o La visió de la possible relació i integració al grup classe. 

o Les possibilitats que ofereix el grup-classe al qual s’ha 
d’incorporar . 

- El cicle en que es troba. Així al mateix temps que l’escola 
recomanarà la retenció tan aviat com es detecti la necessitat    
( en especial a CI) no abonarà la retenció a l’últim curs de 
l’etapa ( tot i que excepcionalment es podria donar el cas) per 
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evitar les repercussions negatives que suposen per l’alumne 
romandre a l’escola quan tots els companys marxen a l’IES.  

Un cop es decideix la retenció a un cicle d’un alumne/a, el seu tutor/a 
informarà als pares i a l’alumne/a afectat procurant que aquesta decisió 
sigui acceptada de manera positiva. 

En cas de que una retenció al cicle no sigui acceptada pels pares/tutors 
legals de l’alumne/a, aquests, el tutor/ai el/la Cap d’Estudis, signaran el 
document de proposta de retenció, que assegura la plena informació 
dels pares de la decisió de l’escola. 

Si es valora negativament el fet de que un alumne que no ha assolit les 
habilitats instrumentals bàsiques resti un any més en el mateix curs, els 
tutors (entrant i sortint), el/la mestra d’EE i el representant de l’EAP si 
cal, determinaran les mesures de reforç més adients. En el cas de que 
l’alumne sigui de 6è, el tutor/a, la mestra d’EE si cal i el representant de 
l’EAP,  prepararan un informe del la alumne/a detallant  els aspectes 
personals i de relació i  l’assoliment dels aprenentatges bàsics. 

La comissió d’avaluació per decidir la promoció d’un alumne/a es reunirà 
durant el segon trimestre i abans de la preinscripció. 

 

6. L’ORGANITZACIÓ 

6.1 Criteris que defineixen l’estructura organitzat iva 

L’activitat docent del centre s’organitza en funció de les propostes 
d’aquest projecte educatiu i de les concrecions previstes al projecte de 
direcció. Els agrupaments dels alumnes, i la confecció d’horaris es fan 
d’acord amb les prescripcions curriculars establertes en la normativa 
vigent, amb els criteris que estableixen les normes d’organització i 
funcionament del centre i en funció de l’especialitat i la preparació 
específica dels professors i les necessitats educatives de cada situació. 

L’organització dels alumnes en grups s’estableix d’acord amb els criteris 
definits en les NOFC i amb el principi de l’educació inclusiva 

Els alumnes s’organitzen en tutories: A Educació Infantil P3, P4 i P5 i a 
Primària de 1r. A 6è.  

Els criteris generals a seguir en l’organització del curs escolar, sobre 
grups-classe i altres tipus d’agrupament: 

1. Els grups han de ser heterogenis. El nou alumnat i sempre que 
el Cicle en sessió d’avaluació consideri convenient una 
reorganització de grup, aquesta es farà tenint en compte els 
següents criteris de compensació de grups: 

- Nivell d’aprenentatge. 

- Nens/es amb NEE 

- Problemes sociològics 

- Nens/es repetidors (si es dóna el cas) 
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Els/les responsables de la nova agrupació seran els últims 
tutors, els actuals tutors, l’especialista d’EE i el/la Cap 
d’Estudis. 

2. S’adscriuran els alumnes a un grup-classe: 

- Per l’edat cronològica. 

- Per retenció (repetidors). 

3. Els alumnes d'Educació Especial s'atendran tenint en compte 
els acords que consten en l'apartat d'Atenció i seguiment de 
l’alumnat. 

Sempre que el Centre disposi d’horari l'Escola agruparà els alumnes de 
diverses maneres en funció dels objectius que es proposin el òrgans de 
govern. Així, doncs, es contempla la possibilitat de formar qualsevol 
mena de grup (agrupació flexible): atenció individual, petit grup (2/6...), 
mig grup-classe, grup-classe, grups paral·lels, cicle, edifici, Escola. 

 

6.2 Lideratge i equips de treball  

El lideratge pedagògic de l’escola correspon a l’Equip Directiu juntament 
amb l’equip de coordinació. Aquest es fa extensiu als diferents equips de 
treball i organització de l’escola, com son les  comissions de treball o els 
cicles. Aquest funció es recull a llarg termini en el Projecte Educatiu de 
Centre, a mig termini al Projecte de Direcció i a curt termini es concreta 
cada curs al Pla Anual. 

Segons l’article 139 de la LEC el centre ha de comptar amb els següents 
òrgans de govern (funcions especificades a les NOFC): 

a) El director o directora. 

b) El claustre del professorat. 

c) L’equip directiu. 

d) El consell escolar. 

Són estructures pròpies de l'Escola: l’equip de coordinació, els cicles, 
l’edifici, l’equip docent i  les comissions. Les funcions assignades als 
diferents grups de treball i els coordinadors corresponents també queden 
concretades a les NOFC. L’equip directiu es reuneix mensualment amb 
els representants de la Junta de l’AMPA. 
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6.3 Organigrama 
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7. LA INCLUSIÓ 

7.1 Principis d’inclusió i coeducació 

Entre els objectius prioritaris de la Llei d’Educació destaca l’objectiu que 
els centres adeqüin la seva acció educativa per a atendre la diversitat i 
les necessitats educatives específiques, promoguin la inclusió dels 
alumnes i s’adaptin millor al seu entorn socioeconòmic.  

La nostra escola ja fa molts anys que acull aquest alumnat amb 
necessitats educatives especials fent possible la seva escolarització al 
centre el màxim de temps possible, sempre tenint en compte la situació 
educativa més adient a cada cas en concret. També s’intenta que aquest 
alumnat sigui atès el màxim temps possible dins l’aula ordinària. La 
comissió d’atenció a la diversitat vetlla per la integració i dedicació dels 
recursos humans i materials pertinents dels qual es disposa o es té la 
possibilitat d’aconseguir. 

La LEC a l’article 81 contempla els criteris d’organització pedagògica 
dels centres per a l’atenció dels alumnes amb necessitats educatives 
específiques, que són els següents: 

- L’atenció educativa de tots els alumnes es regeix pel principi 
d’escola inclusiva. 

- Els projectes educatius dels centres han de considerar els 
elements curriculars, metodològics i organitzatius per a la 
participació de tots els alumnes en els entorns escolars ordinaris, 
independentment de llurs condicions i capacitats. 

- S’entén per alumnes amb necessitats educatives específiques:  

a) Els alumnes que tenen necessitats educatives especials, 
que són els afectats per discapacitats físiques, psíquiques 
o sensorials, els que manifesten trastorns greus de 
personalitat o de conducta o els que pateixen malalties 
degeneratives greus. 

b) Els alumnes amb necessitats educatives específiques 
derivades de la incorporació tardana al sistema educatiu o 
derivades de situacions socioeconòmiques especialment 
desfavorides. 

- Amb relació als alumnes amb necessitats educatives especials, 
s’ha de garantir, prèviament a llur escolarització, l’avaluació inicial 
d’aquestes necessitats, l’elaboració d’un pla personalitzat i 
l’assessorament a cada família directament afectada. Aquests 
alumnes, un cop avaluades les seves necessitats educatives i els 
suports disponibles, si es considera que no poden ésser atesos en 
centres ordinaris, s’han d’escolaritzar en centres d’educació 
especial. Aquests centres poden desenvolupar els serveis i 
programes de suport a l’escolarització d’alumnes amb 
discapacitats als centres ordinaris que el Departament determini. 
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7.2 Pla d’acollida 

A l’article 81 es fa referència als alumnes d’incorporació tardana amb 
necessitats educatives específiques, l’Administració educativa ha 
d’establir i facilitar als centres recursos i mesures d’avaluació del 
coneixement de les llengües oficials o de les competències bàsiques 
instrumentals, i també mesures d’acollida.  

Els criteris pedagògics i actuacions de la nostra escola queden recollits 
al Pla d’Acollida de centre on s’especifiquen les accions i orientacions 
per a tot el personal que, permanentment o ocasionalment, hi treballa.  

El Pla d’Acollida també estableix mesures i  instruments d’acollida o de 
formació per tal de facilitar als mestres nous el coneixement del projecte 
educatiu i la pertinent adaptació de llur exercici professional al nostre 
centre. 
 

7.3 La diversitat 

Per tal de que un determinat alumne/a amb necessitats educatives 
especials pugui assolir les finalitats de l’educació, l’Escola disposa 
d’ajuts pedagògics i serveis generals que s’adrecen a tots els alumnes. 

Considerem alumnes amb NEE: 

- Els/les que tenen dictamen o informe de l’EAP. 

- Els/les que mostren problemes en el desenvolupament i/o 
dificultats d’aprenentatge significativament més grans que la 
majoria d’alumnes de la seva edat. 

- Els/les d’incorporació tardana.  

- Aquells que, per determinades condicions de risc de caire 
personal, familiar o social, podrien ser considerats subjectes 
inclosos en els apartats anteriors, si no se’ls facilitaven els ajuts 
necessaris. 

- Aquells que es consideren talents especials, la superdotació o les 
altes capacitats. 

- Aquells que demostren conductes disruptives greus. 
 

7.3.1 Criteris d’atenció a la diversitat 

La Comissió d’Atenció a la diversitat (CAD) es troba un mínim de 
tres cops al curs i té com a objectius: 

- Planificar i  fer el seguiment de les actuacions necessàries 
per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
l’alumnat. 

- Planificar i coordinar l’atenció a la diversitat a l’escola: 
o Reforç 
o Suport Escolar Personalitzat 
o Educació Especial 
o Nouvinguts 
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- Prioritzar en funció de les necessitats les hores de suport 
que es disposen als diferents cicles. 

- Determinar les actuacions que es duran a terme per 
atendre les necessitats educatives específiques dels 
alumnes. 

- Decidir els procediments que s’empraran per determinar 
aquestes necessitats educatives i per formular les 
adaptacions curriculars o els plans individuals intensius per 
a l’alumnat nouvingut quan correspongui, i els trets bàsics 
de les formes organitzatives i dels criteris metodològics que 
es considerin més apropiats. 

 
7.3.2 Pla d’atenció a la diversitat 

Per tal de poder identificar i analitzar als alumnes que es consideri 
necessari, amb la finalitat de tenir informació per a la posterior 
presa de decisions en quan a programació  i avaluació, l’Escola 
proposa que: 

- El mestre/tutor ompli un full de demanda d’atenció que 
lliurarà a la mestra d’educació especial. Es determinarà si 
cal una intervenció del psicopedagog de l’EAP. Dins la 
coordinació setmanal EAP/mestres d’Educació especial es 
prioritzarà i determinarà l’atenció dels casos més greus. A 
cicle es decidirà els alumnes que són atesos com a reforç o 
que fan ús del servei de SEP (suport escolar personalitzat). 

-  A les reunions de la CAD cada coordinador aportarà per a 
la seva valoració la llista d’alumnes que es proposen per 
atendre des dels diferents recursos dels que disposem 
(Reforç/EE/SEP/seguiment EAP). 

- El/la psicopedagog/a de l'EAP, els/les mestres d'E.E. i el/la 
Cap d'Estudis a principi de curs fan un llistat de les 
atencions de l'EAP tenint en compte el criteri de priorització 
dels/les alumnes amb necessitats educatives especials 
més accentuades o de problemàtica més greu i les 
actuacions previstes en la síntesi d'actuacions fetes el curs 
anterior. Aquesta proposta també es valorarà a la CAD. 

- El/la Cap d'Estudis i els/les especialistes d'E.E. faran la 
distribució dels/les alumnes dins l'horari d'E.E. tenint en 
compte l'acta de l'última sessió d'avaluació del curs 
anterior. 

- En els casos d’alumnes provinents d’altres països i que han 
de portar a terme un procés d’adaptació escolar i 
d’aprenentatge de la llengua es seguiran les pautes inicials 
i de recursos que es determinen en el Pla d’acollida. La 
responsable del seu seguiment serà la Coordinadora LIC.: 

- Els/les mestres d’EE, conjuntament amb el tutor/a o 
mestre/a de l'àrea i si cal amb el/la psicopedagog/a de 
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l'E.A.P , marcaran els objectius que quedaran arxivats a les 
carpetes individuals de l’aula d’EE. 

Modalitats d’intervenció:  

- L'atenció a E. Infantil es farà a la mateixa aula llevat dels 
casos en que es consideri oportú que el treball es realitzi 
fora de l'aula. 

- L'atenció a Primària pot ser a la mateixa aula o en un altre 
que es destini a aquest treball. 

Seguiment de les intervencions amb els alumnes: 

- Coordinacions internes: 

Els/les mestres d'E.E hauran de coordinar-se amb els/les 
tutors/es corresponents per tal de marcar, revisar i avaluar 
els objectius que es prioritzin al llarg del curs. 

Durant vint-i-quatre mesos  el coordinador LIC vetllarà, 
juntament amb el tutor/a, i els mestres que atenguin a 
l’alumne pel progrés, replantejament de metodologies, 
continguts i materials, així com per fer els ajustaments 
curriculars i horaris necessaris. Els resums de les reunions 
quedaran recollides en els full de seguiment d’incorporació 
tardana. 

Les especialistes d’Educació Especial es coordinaran amb 
el tutor/a i l’EAP i prendran les decisions necessàries.  

- Coordinacions externes: 

Es realitzaran coordinacions amb centres de tractament i 
reeducació públics i privats, externs al centre. 

- Entrevistes: 

Sempre que el/la tutor/a ho consideri convenient, els/les 
especialistes d’EE assistiran a les entrevistes familiars. De 
la mateixa manera les especialistes d’EE poden manifestar 
als/les tutors/es corresponents el seu interès per a 
convocar i/o assistir a les esmentades reunions. 

Sempre que calgui, a les entrevistes familiars, es valorarà 
l’assistència o la realització d’entrevistes per part d’altres 
professionals: EAP, logopeda, Programa d’educació 
compensatòria,...  

- Avaluacions: 

Els/les mestres d'Educació Especial valoraran 
conjuntament amb el/la responsable de l’àrea en la qual 
incideixen els dos professionals, els ítems que consten als 
informes familiars dels/les alumnes d’EE i faran constar a 
les observacions, la dedicació horària i les observacions 
que es considerin oportunes. 
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Donat que l’especialista d’EE ha d’assistir a més d’una 
sessió d’avaluació es tindrà en compte la seva presència a 
l’hora de fer l’avaluació dels/les alumnes que reben aquesta 
atenció. 

El/la psicopedagog/a de l'E.A.P., durant el 2n/3r trimestre 
col·laborarà en l’elaboració d’informes per Secundària de 
tots aquells alumnes de 6è que presentin necessitats que 
requereixin ser informades en el seu pas a l’Institut de 
Secundària. 

Tota la documentació específica dels alumnes atesos per EE 
(objectius plantejats, documentació del PEC, informes i/o 
dictàmens EAP, PI,...) quedaran arxivats a les aules d’EE.  

Trimestralment es lliurarà al/la Cap d’Estudis les graelles amb els 
llistats d’atencions trimestrals d’EE i de reforç. Aquests llistats 
també es revisaran a les reunions de la CAD. 

Les especialistes d’Educació Especial faran un suport a P3 durant 
la primera quinzena del curs com a recolzament al procés 
d’adaptació d’aquests alumnes. 

 

8. LA CONVIVÈNCIA  

8.1 Valors i objectius per a l’aprenentatge de la c onvivència 

A l’escola considerem que ens hem d’aturar. Hem de saber gaudir de 
cada instant i sobretot aprendre a actuar davant les diverses situacions 
que la vida ens ofereix. 

 A nivell de marc legal, els Decrets d’ensenyament d’educació infantil 
(181/2008, de 9 de setembre) i primària (Decret 142/2007, de 26 de juny) 
contemplen el treball de la convivència a través de les capacitats a 
infantil i les competències bàsiques a primària, essent en ambdós casos 
l’eix “Aprendre a conviure i habitar el món” el qui fa referència a la 
convivència.  

 

8.2 Pla de convivència 

Per tal d’afavorir l’adquisició de les habilitats i competències que els 
alumnes necessiten per afrontar les diverses situacions i moments que 
es vagin trobant al llarg de la seva vida, hem elaborat de manera 
conscient i meticulosa tot un recull d’accions diverses per fomentar la 
bona convivència, tant a l’escola com a la comunitat educativa. 

Aquest recull és el pla de convivència, i com a document d’escola és un 
document viu, que canvia i canviarà en el temps, adaptant-se a les 
noves situacions que ens oferirà la societat i la seva evolució. 
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9. L’ORIENTACIÓ I TUTORIA 

9.1 Objectius de l’orientació i seguiment de l’alum ne 

Tal i com s’especifica a l’Article 57 de la LEC, apartat 7, l’acció tutorial a 
l’educació bàsica, comporta el seguiment individual i col·lectiu dels 
alumnes, ha de contribuir al  desenvolupament de llur personalitat i els 
ha de prestar l’orientació de caràcter personal, acadèmic i, si escau, 
professional que els ajudi a assolir la maduresa personal i la integració 
social. Per a facilitar a les famílies l’exercici del dret i el deure de 
participar i d’implicar-se en el procés educatiu de llurs fills, la nostra 
escola estableix al Pla d’Acció Tutorial els  procediments de relació i 
cooperació amb les famílies i com es facilita la informació sobre 
l’evolució escolar i personal de llurs fills. 

 

9.2 Pla d’acció tutorial 

El pla d’acció tutorial (PAT) és el document on es recullen totes les 
intervencions que els/les tutors/es i el professorat del centre hauran de 
realitzar respecte de la tutoria. 

L’objectiu del PAT és donar coherència a l’acció tutorial del centre i 
facilitar orientacions i materials al professorat per dur-lo a terme. 

Recull entre d’altres els següents objectius respecte als tres àmbits 
d’aplicació: 

- Alumnes: 

o Conèixer l’estructura del grup 

o Dinamitzar el grup 

o Responsabilitzar-los en diferents tasques 

o Realitzar sessions de tutoria (una, setmanalment a tots 
els nivells d’Educació Infantil i Primària). 

- Famílies: 

o Informar de qüestions generals a la reunió d’inici de 
curs. 

o Realitzar entrevistes individuals. 

o Comunicar a través de circulars, notes i escrits a 
l’agenda. 

- Equip Docent: 

o Acordar criteris referents a la gestió de l’aula: deures, 
normes de conducta , exigència / aprenentatge  

o Recollir informacions per les entrevistes. 

o Donar resultat de l’entrevista amb la família a la resta de 
l’equip docent. 
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10.  LA PARTICIPACIÓ 

10.1 Mecanismes de participació 

El consell escolar i el claustre del professorat són òrgans col·legiats de 
participació en el govern de la nostra escola. 

El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el 
control i la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt 
dels aspectes educatius del centre.  

El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el 
govern del centre. Correspon al Departament establir mesures perquè 
aquesta participació sigui efectiva, i també determinar el nombre i el 
procediment d’elecció dels membres del consell. El Consell Escolar 
compte amb la participació de representants de les famílies, de l’AMPA, 
del personal PAS, del Claustre i l’Equip Directiu. 

 

10.2 Òrgans de participació . 

Els òrgans de participació de la nostra escola són els següents: 

1. Òrgans unipersonals: directora, cap d’estudis i secretaria. Formen 
l’equip directiu. Les seves funcions estan recollides a les NOFC 

2. Òrgans col·legiats: Consell Escolar i Claustre de professors. 

3. Altres coordinacions: coordinadors/es de cicle, coordinador/a LIC, 
coordinador/a de Serveis Escolars (Biblioteca), coordinador/a 
TAC, coordinador/a de Riscos laborals 

4. Personal d’administració i serveis PAS. La nostra escola disposa 
d’administrativa, bidell, dues vetlladores i una tècnica d’educació 
infantil (TEI) 

5. AMPA. Mensualment o quan és necessari es fan reunions amb 
l’equip directiu, el/la president/a i representants de la Junta de 
l’AMPA.. 

6. Consell de nens: Mensualment es fan trobades dels representants 
de les classes de 3r fins a 6è amb un membre de l’equip directiu 
per promoure la participació dels alumnes. 

 

11.  L’AVALUACIÓ INTERNA 

11.1 Indicadors de progrés 

Un indicador és una dada, generalment estadística, que proporciona 
informació sobre la condició i l'estat del sistema educatiu i/o dels seus 
components, descriu els seus trets fonamentals i és útil per a la presa de 
decisions. 

Els indicadors que intervenen en el procés d’avaluació del nostre  centre 
es concreten en la Programació General Anual, a partir dels indicadors 
que consten en el projecte de direcció. Es revisen periòdicament. 
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De Context: 

- Escolarització: tenen en compte la preinscripció i la matrícula 
viva, valorant la diferència interanual de forma numèrica i 
s’extreuen de les Dades anuals del centre, que són dades 
estadístiques que recull el Departament d’Ensenyament.  

- Identificació: indicadors referits a la procedència de l’alumnat i 
la seva tipologia (socioeconòmica, socioeducativa, NEE, 
USEE...) 

-  Abandonament: tenen en compte l’evolució interanual i estan 
recollits a les Dades anuals de centre.  

De resultats:   

- Resultats acadèmics interns: els resultats percentuals de les 
proves internes del centre i la seva millora respecte el curs 
anterior. Es recullen a la Memòria del Pla Anual. L’escola recull 
resultats de l’avaluació inicial, les avaluacions trimestrals, i 
l’avaluació de final de cicle. L’etapa infantil recull els resultats 
en dos informes adreçats a les famílies al desembre i a finals 
de juny. L’etapa primària fa arribar els resultats a les famílies 
en tres informes, al desembre, al març/abril i al juny.  

- Resultats de proves externes: els resultats percentuals de les 
Competències Bàsiques (CB) a 6è de primària i les Proves 
Diagnòstiques a 5è de primària. La seva millora respecte el 
curs anterior es recull a la Memòria, i les propostes de millora 
a aplicar el curs següent. L’informe amb el resultat de les CB 
es fa arribar a les famílies al mes de juny i una còpia a l’ 
Institut, amb la relació d’alumnes que no les superen i que 
tenen treball d’estiu.  

- Resultats de satisfacció: Enquestes adreçades a les famílies. 
Cada centre decideix com recollir la informació sobre resultats 
de satisfacció. 

De processos 

- Processos d’aula:  

o Activitats/metodologies: quantificació de les diferents 
activitats lectives (classes, reforç, desdoblaments, 
agrupaments, ...). Recollits en la Memòria. 

o Tutoria: recollits en el Pla d’acció tutorial   

- Processos de Centre: 

o Planificació i lideratge: en la Memòria es farà una 
estimació quantitativa i qualitativa del grau d’eficàcia 
amb que els diferents responsables de direcció, 
coordinació, tutoria i especialitat fan les seves activitats i 
assoleixen els seus objectius. 

o Convivència: recollits en el projecte de convivència. 
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o Acollida: recollits en el Pla d’acollida i referits a famílies, 
alumnes i mestres. 

o Activitats i sortides: es valoren en la Memòria.  

o Participació: es refereixen al grau i tipus de participació 
de les famílies i els alumnes en la vida del centre, els 
canals de comunicació i el nombre de visites i 
entrevistes entre família i escola.  

De Recursos 

Ens referim als recursos humans i materials que intervenen a la tasca 
docent. 

- Despeses de funcionament: elaboració del pressupost i 
retiment de comptes anual al Consell Escolar i al Departament 
d’Ensenyament 

- Ràtio alumnes/ professor. Depèn del decret de plantilles que 
aprova el Departament d’Ensenyament anualment. 

- Distribució dels espais del centre adaptats a les necessitats de 
cada cicle o etapa. 

- Equipament material didàctic correctament inventariat. 

- Equipament TIC del centre. 

 

12.  LA PROJECCIÓ EXTERNA I L’ATENCIÓ A L’USUARI 

12.1 Principis de servei i atenció al públic 

En el marc dels valors definits per la Constitució, i per Llei 30/1992, 
modificada per la Llei 4/1999, la ciutadania ha vist reconeguda una sèrie 
de drets que afecten la seva relació amb l’ Administració. Els principis 
pels quals es regeix aquesta relació són: 

- El principi d’igualtat, que impedeix qualsevol mena de 
discriminació en l’actuació de l’Administració. 

- El dret de qualsevol persona a ser tractada amb respecte. 

- El dret a rebre informació, atenent a les lleis de protecció de 
dades i privacitat, ajudant-la en tot el que sigui possible. 

12.2 La relació amb les famílies 

L’escola lliura a les famílies en el moment de la matrícula un llibret amb 
un recull d’informacions referents al funcionament del centre. Es convoca 
una reunió de pares nous al mes de juny per tal de facililtar l’entrada a 
l’escola al setembre. 

Cada any es fa arribar una carta a les famílies, normalment al període de 
vacances d’estiu amb les informacions més rellevants de cara al proper 
curs. També es fa constar l’horari d’atenció de secretaria i el telèfon, e-
mail i web de centre. 

La comunicació amb el professorat s’ha de fer a l’hora del pati o quan 
s’acaben les classes. 
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Es celebren reunions de pares, una per curs com a mínim i els tutors/es 
s’entrevisten amb les famílies com a mínim un cop al curs. Es disposa 
d’una hora setmanal en horari no lectiu per atendre les famílies, prèvia 
cita. 

 

12.3 Relacions amb institucions públiques 

L’escola afavoreix la col·laboració amb l’Ajuntament, el centre cultural La 
Creueta, l’Escola de Música i altres entitats de l’entorn que en un 
moment donat sigui necessari. 

 L’escola també manté els contactes, participa en reunions o facilita les 
tasques dels professionals del Departament d’Ensenyament que 
intervenen en un moment donat a l’escola. 

 

12.4 Relacions amb altres centres escolars. 

El centre mantindrà contactes tant a nivell pedagògic, com organitzatiu, 
com de funcionament amb altres col·legis sempre que el Claustre el 
consideri adient i proporcioni a qui hi participa un enriquiment tant 
acadèmic com personal.  

 

12.4.1 Adscripció. Coordinació Llar d’infants/Educa ció Infantil i 
Primària/Secundària. 

Es promouen activitats conjuntes amb la Llar d’Infants “el Tinet”i amb 
l’Institut Navarcles. 

Anualment hi ha trobades dels equips docents per fer traspàs 
d’informació de l’alumnat que passa d’un centre a l’altre. També  es 
fan unes trobades de l’equip directiu de l’escola amb l’equip directiu 
de l’Institut que queden recollides a les Dades Anuals per tal de 
coordinar els temes establerts a l’inici de curs, que giren al voltant 
dels següents objectius: 

- Coneixement de l’alumnat que passa de primària a secundària. 
(desenvolupament personal, situació familiar, capacitats i 
habilitats bàsiques) 

- Coordinació del desenvolupament del currículum (priorització 
d’objectius i continguts, estratègies didàctiques i 
metodològiques i criteris d’avaluació). Establim criteris comuns 
entre les dues etapes. 

-  Aspectes de l’organització del centre i de l’alumnat, dins el 
plantejament d’escola inclusiva. 

- Establim actuacions de relació entre ex alumnes per afavorir el 
coneixement de la dinàmica i funcionament de l’ institut. 

Cada any es fan visites de la Llar al nostre centre i dels alumnes de 
6è a l’Institut per tal de facilitar el pas d’etapa a final de curs. 
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12.4.2 Campanyes i ajuts 

L’escola participarà en una sola campanya d’ajut cada curs per a: 

- Poder triar la campanya més adient per desenvolupar un 
treball pedagògic que permeti als/les alumnes, a més de 
col·laborar i ajudar a altres persones, entendre la importància 
de la solidaritat i les dificultats que comporta ajudar als altres. 

- Evitar, en lo possible, la participació de forma indiscriminada 
en campanyes, que encara tinguin un fi correcte, no creen en 
els alumnes un sentit educatiu de la col·laboració. 

Això no comporta cap obligació de no participar, en un moment 
donat, en campanyes que per la seva transcendència o importància 
així ho requereixin. 

Aquesta participació formarà part de la Fira Solidària que anualment 
s’organitza juntament amb l’AMPA i la Llar d’Infants amb l’objectiu de 
recaptar ajuts per a l’ONG amb la qual es treballa en aquell curs 
escolar. 

 

12.6 Relacions amb empreses 

La Direcció del centre està en permanent coordinació amb les empreses 
que treballen de manera habitual a l’escola: menjador, neteja, transport, 
etc.  

De la mateixa manera assumirà la coordinació amb els Serveis Territorial 
dels Departament d’Ensenyament quan hi hagi alguna obra RAM. 

Així com també es posarà en contacte amb aquelles empreses externes 
al centre quan cal que hi hagi arranjaments o manteniment de les 
diferents instal·lacions. 

 

12.7 Programes internacionals 

Som un centre obert a participar en programes i projectes internacionals 
sempre que s’adeqüin al nostre projecte educatiu. 

 

12.8 Premis i concursos. 

L’escola només participarà en aquells premis i concursos que hagin estat 
convocats per alguna entitat pedagògica, associació de mestres, 
universitats, ajuntament.... I sempre que ho considerem beneficiós pel 
centre i la seva comunitat educativa. 

Ens abstindrem de fer-ho quan la convocatòria sigui d’una empresa 
privada amb l’únic objectiu de fer propaganda de la seva marca 
comercial. 


