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1) CONTEXT DE L’ESCOLA 

L’escola Diputació, és una escola pública de dues línies (actualment amb un grup de 

tres línies), està situada al carrer Diputació, 112 de Barcelona i pertany al districte de 

l’Eixample. La situació de l’escola repercuteix directament en el tipus d’edifici i la 

distribució de les aules. 

L’edifici va ser totalment reformat i es va estrenar l’any 1995, quan ja va ser pensat 

sense barreres arquitectòniques, cosa que possibilita l’accessibilitat a persones amb 

mobilitat reduïda. A part de les aules ordinàries, actualment disposa d’un gimnàs amb 

vestuaris i dutxes, dues aules d’informàtica, una aula de música, un taller de plàstica, 

una aula de descoberta, dues aules d’educació especial, una aula d’acollida, una 

biblioteca, una tutoria per a cada cicle, una ludoteca, dos dormitoris per P3, el 

menjador, lavabos a cada planta i tres patis (terrat per a P5 i cicle inicial, terrassa per a 

P3 i P4 i la pista per a cicle mitjà i superior). A nivell de gestió i funcionament del centre 

hi ha el despatx de direcció, el despatx d’administració, la sala de mestres i la 

consergeria. A més a més, disposa d’un magatzem i d’una sala per l’AMPA.  

Pel que fa a l’entorn social del centre, l’escola forma part de la Nova Esquerra de 

l’Eixample i les famílies que rep majoritàriament tenen un nivell socioeconòmic i 

cultural mitjà-baix representatiu de la zona. Quant a la procedència i a la llengua de les 

famílies, majoritàriament són catalano-parlants, encara que hi ha un 15% de famílies de 

nacionalitat estrangera, sobretot de Sudamèrica i del continent asiàtic (xinesos i 

paquistanesos).  

Diversitat significativa de l’alumnat 

L’escola Diputació és una escola inclusiva on alumnes diferents aprenen junts. Dins la 

diversitat de tot l’alumnat cal tenir present que:  

 L’alumnat amb necessitats educatives especials amb dictamen representa un 2,9% de 

la totalitat.  
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 L’alumnat amb necessitats educatives específiques amb situació socioeconòmica 

desfavorida amb informe representa un 4,6% de l’alumnat. 

 L’alumnat de nova incorporació al sistema educatiu català representa un 8%. 

 

Participació de les famílies 

El 99% de famílies formen part de l’AMPA i la seva participació a l'escola radica 

fonamentalment en: 

1. La col·laboració en l’organització de les festes de l’escola. 

2. La gestió i organització de les activitats extraescolars i del servei de menjador. 

3. Adquisició de material i realització de les accions necessàries per a 

complementar els projectes educatius de l'escola. 

4. La gestió del fons social de l’AMPA. 

5. La col·laboració en el programa de reutilització de llibres de text i la gestió de la 

venda de llibres de text a inici de curs. 

 

Relació amb l’entorn 

L’escola participa en els programes proposats per la Guàrdia Urbana i l'àrea de salut 

pública de l'Institut Municipal de la Salut; també forma part del Camí Amic que 

relaciona les diferents escoles de la zona i col·labora en campanyes solidàries.  

 

Serveis  

L'escola ofereix servei de menjador, d'acollida (matí i tarda) i d'activitats extraescolars; 

També s’organitzen casals de Nadal, Setmana Santa i d’estiu. Aquestes serveis són 

gestionats des de l'AMPA.  
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2) PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL  

L’escola Diputació és una escola pública catalana i com a tal es defineix com a 

inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat. 

Art. 93 de la Llei d’educació: Els centres públics es defineixen d’acord amb els principis 

de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat dels 

docents, d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació de les famílies, de 

preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de respecte a les idees i les 

creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors 

 

Els principis que orienten i volen ser la base del projecte educatiu de l’escola Diputació 

són: 

 L’objectiu principal de l’escola ha de ser el desenvolupament de les capacitats de 

cada infant i la millora dels processos educatius i, per tant, qualsevol proposta 

d’organització i funcionament ha d’anar enfocada a assolir aquest objectiu. 

 Tots i totes formem l’escola (mestres, alumnes, famílies i personal no docent) de 

manera que tots compartim aquest projecte. 

 Vetllem perquè els infants i el personal del centre vinguin a gust a l'escola, 

perquè la millor manera per desenvolupar amb èxit qualsevol projecte és creant 

un bon clima de treball i de confiança, on tothom se senti informat, valorat i se’n 

senti responsable.  

 El treball en equip com a sistema d’organització i d’aprenentatge.  

 Un equip humà implicat en el procés educatiu de cada infant. 
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Els trets que identifiquen l’escola Diputació són: 

 Comunitat educativa: tots i totes (mestres, alumnes, famílies i personal no docent) 

compartim una mateixa finalitat: l’educació i formació integral dels infants. 

 Promotora de valors: fomentem valors i criteris ètics per al creixement de l’infant: 

responsabilitat, autonomia, esforç, participació, respecte a les persones i a 

l’entorn. 

 Catalana: la llengua vehicular i d’aprenentatge de l’escola és el català. Apostem 

per una escola catalana que permeti la integració i la inclusió escolar i social de 

tots els infants i per això programem activitats per fomentar la cultura i les 

tradicions catalanes. 

 Activa: afavorim que tot aprenentatge parteixi de les vivències personals de 

l’infant i de l’entorn més proper, cosa que fa que sovint es complementin els 

aprenentatges de l’aula amb activitats dins i fora del centre, sortides i colònies. 

 Inclusiva:  acollim tots els nens i nenes amb les seves singularitats i adoptem 

mesures per atendre la diversitat.  

 Gestió participativa: l’escola és sostinguda amb fons públics. La gestió de 

personal, administrativa i econòmica és transparent i participativa; tendint a 

rendibilitzar els recursos (humans i materials), a optimitzar els seu funcionament i 

a garantir la qualitat. 

 Sostenible: potenciem els valors de la sostenibilitat i la sensibilitat pel medi 

ambient (reducció del consum, reciclatge, reutilització...) i, com a institució, 

actuem conseqüentment. 

 De l’Eixample: ens identifiquem amb el barri i ens el sentim nostre. Com a escola 

de l’Eixample: 

◦ Establim i mantenim relacions sistemàtiques i coordinades amb les altres 

escoles de primària i de secundària de la zona.  
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◦ Participem en activitats culturals i educatives proposades per a altres 

institucions del barri, sempre que siguin coherents amb el Projecte educatiu i 

tinguin cabuda en la Programació general anual de centre.  
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3) PLANTEJAMENT EDUCATIU    

L'escola Diputació aposta per ser una escola de qualitat i adaptada als temps presents. 

Treballem per a una millora de tot l’alumnat, tant pel que fa a nivell d'aprenentatges 

com a nivell afectiu i social.  

Creiem que l'escola és una eina més en l'educació dels nens i nenes, i per això és 

necessari i imprescindible la implicació de les famílies en el procés d'aprenentatge.  

L’objectiu principal de l’escola és que els infants adquireixin les eines necessàries per 

assolir les competències bàsiques i el seu desenvolupament personal, és a dir, que 

siguin capaços d’utilitzar els coneixements i les habilitats a la vida quotidiana i formar-

los per ser ciutadans crítics i responsables.  

3.1. Prioritats d’actuació de l’escola 

Per tal de donar forma a aquestes intencions, el projecte educatiu d’escola potencia: 

 La competència comunicativa: utilitzar el llenguatge com a instrument per 

interpretar i comprendre la realitat a través dels textos orals i escrits, per 

comunicar-se de forma oral i escrita, i per organitzar i autoregular el pensament, 

les emocions i la conducta. 

 L’aprenentatge de l’anglès: per tal d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de 

comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural.  

 L’aprenentatge cooperatiu com una de les metodologies d’aprenentatge dels 

infants: aquesta metodologia afavoreix l’aprenentatge de tot l’alumnat perquè 

facilita la interacció entre iguals, millora la comunicació, dóna un paper actiu a 

cada alumne i crea motivació per aprendre. Prepara l’alumnat per ser capaç de 

treballar amb persones diferents, ser competent, prendre decisions conjuntes, 

assumir la pròpia responsabilitat, millorar les habilitats socials, l’autoestima i 
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 l’escolta activa, així com potenciar els valors del respecte, la inclusió, la 

diferència... 

 La competència digital: que els permeti  l'aprenentatge a través de tecnologies 

audiovisuals i de la comunicació (TAC) i ser-ne usuaris competents, adquirint les 

destreses i habilitats pel seu domini.  

 Eines per situar-se en l’entorn on viu: comprendre, pensar i aplicar.  Per 

aprendre a respectar-lo, a millorar-lo i a conviure-hi, tot plantejant alternatives i 

propostes de millora a través d’un treball cooperatiu amb una actitud dialogant i 

oberta a les interpretacions dels altres. 

 Les competències personals: proporcionant eines per desenvolupar l’autonomia 

personal i en els aprenentatges, les habilitats socials, la responsabilitat, 

l’autoestima, el control emocional, la superació dels problemes i les frustracions; 

així com també eines per desenvolupar la creativitat i el criteri propi. 

 Competència artística: desenvolupar la percepció i expressió estètica per 

comprendre el món artístic i cultural del món que ens envolta. Afavorir 

l’estructuració del pensament de l’alumnat, el coneixement, control i expressió de 

les pròpies emocions. 

 El treball en equip com a sistema d’organització entre el professorat: es prioritza 

el treball en equip del professorat per tal de compartir i consensuar el treball 

pedagògic de l’escola. 
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3.2. Valors que regeixen l’aprenentatge de la convivència 

Un dels trets d’identitat de l’escola és el d’entendre-la com a promotora de valors. 

Aquests valors es transmeten i es tenen en compte constantment en les relacions 

quotidianes. Els valors que regeixen l’aprenentatge de la convivència es concreten en: 

a) El respecte als valors democràtics i l’afany de participació:  

Fomentant la participació de tots i totes en les tasques de l’escola 

Rebutjant tota mena de discriminació 

b) La solidaritat i la col·laboració per davant de la competició: 

Fomentant els treballs en grup i els treballs cooperatius, tot afavorint la 

companyonia i la relació entre els diferents nivells, compartint treballs i activitats 

entre grans i petits. 

Fomentant la superació personal per davant de la competència amb l’altre. 

c) La sinceritat, el respecte i l’empatia en la relació amb els altres: 

Procurant reconèixer quan ens equivoquem, valorant la sinceritat i rebutjant les 

actituds falses i inadequades.  

Posant-se en el lloc de l’altre davant les situacions del dia a dia. 

d) La sensibilitat ecològica i el respecte a la natura: 

Fomentant el respecte a la natura amb les sortides, colònies.  

Promovent les actituds ecològiques i de sostenibilitat. 

Participant en les campanyes de sensibilització sobre el tema.   

e) La constància en el treball i la serietat en l’esforç: 

Fomentant els hàbits de treball i les tècniques d’estudi. 

Fent una avaluació continuada de l’alumne tot valorant el seu esforç. 

f) El sentit de la llibertat lligat al de la responsabilitat: 

Fomentant l’autonomia dels alumnes procurant crear un clima de llibertat i 

desenvolupant la seva responsabilitat en les tasques de la vida escolar. 
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3.3. Principis metodològics 

Els principis metodològics de l’escola Diputació es basen en el reconeixement de 

l’infant com a protagonista principal del seu aprenentatge. S’introdueixen els continguts 

i es treballen les competències a partir de situacions properes als nens i nenes a través 

de: 

 L’autoconeixement i la gestió de les pròpies emocions. 

 La manipulació de materials, de l’experimentació i de la descoberta.  

 El joc, el treball cooperatiu i les activitats de cohesió de grup. 

 El plantejament de reptes i activitats de recerca. 

 Sortides, excursions i visites relacionades directament amb el que es treballa a 

l’aula. 

Es dóna importància al treball individual, a l’estudi i a l’esforç personal, sempre tenint 

en compte les capacitats individuals de cada infant. 

Des del curs 2014-2015, l’escola Diputació aposta per incorporar l’aprenentatge 

cooperatiu com una metodologia més de l’escola. La seva implementació es fa de 

manera progressiva i en tres àmbits d’intervenció: 

1) La cohesió de grup (dinàmiques de grup) 

2) El treball en equip com a recurs (estructures cooperatives)  

3) El treball en equip com a contingut (pla de l’equip) 

Aquestes fases d’implementació es concreten anualment la Programació general. 
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4) CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

Els criteris d’organització pedagògica i les concrecions dels currículums tenen com a 

finalitat prioritària garantir l’assoliment de les competències bàsiques i les específiques 

de cada currículum, que han de contribuir al desenvolupament personal dels alumnes i 

a la pràctica de la ciutadania activa, i han d’incorporar de manera generalitzada les 

tecnologies de la informació i la comunicació en els processos d’aprenentatge. 

4.1. Mesures organitzatives 

Organització dels infants en grups classe 

Els alumnes estan agrupats per edats segons l’any de naixement i el nombre d’alumnes 

per grup segueix les ràtios determinades pel Departament d’Ensenyament.  

Cada nivell està format per dos grups-classe i té assignat un mestre tutor que està 

coordinat amb tots els mestres que intervenen en el grup.  Els criteris per a organitzar els 

alumnes en grups classe es basen en el principi d’heterogeneïtat i es troben descrits a les 

NOFC (Normes d’organització i funcionament del centre). Tanmateix, al llarg del curs 

escolar es fan diferents agrupaments dels alumnes segons les activitats a realitzar.  

Arran de la introducció de l’aprenentatge cooperatiu com a metodologia, l’alumnat està 

organitzats per equips base dins les aules.  

Al llarg de l’escolarització, els grups d’un mateix nivell es podran modificar quan així 

ho decideixi la Junta d’Avaluació. 

El temps dels infants 

Es dóna valor educatiu a tots els moments de la jornada.  

Per a la formació integral dels infants es dedica temps a l’activitat estructurada i dirigida 

i al joc lliure. També s’alterna moments d’activitat col·lectiva amb moments de treball 

individual i d’equip. 
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Els recursos humans 

Cada curs, un tutor o tutora acompanya els infants en el seu desenvolupament.  

L’atenció docent s’organitza tenint en compte criteris de globalitat. L’alumnat també rep 

l’atenció d’altres mestres per dur a terme les activitats de racons, tallers o de petit grup, i 

l’atenció de mestres especialitzats per fer anglès, educació musical, educació física i, 

quan és necessari, de la mestra de necessitats educatives especials. 

La direcció del centre té en compte les especialitats dels docents i distribueix els mestres 

segons les necessitats de l’escola, així com també ho fa amb el personal no docent. 

L’escola compta amb el suport d’una bibliotecària i d’un equip de monitors gràcies a la 

col·laboració de l’AMPA. 

Distribució de les àrees i matèries per cicles o cursos 

L’escola aplica les hores marcades pel Departament d’Ensenyament i destina les hores 

restants a impulsar l’aprenentatge de la llengua anglesa, a les TAC, a l’atenció a la 

diversitat de l’alumnat, a l’organització d’agrupaments i al reforç educatiu.  

Ús de l’espai 

Cada grup classe té assignada una aula. Per tal d’optimitzar tots els espais comuns del 

centre es revisa anualment tenint en compte la Programació general anual de centre. 

Ús de recursos materials 

Dins del pressupost anual escolar es fa una assignació econòmica per conceptes globals 

i la compra de material es realitza de forma unitària i general per tot el centre tenint en 

compte les necessitats. Cada any s’intenta destinar una partida del pressupost a la 

renovació i adquisició de material didàctic i inventariable, així com també al seu 

manteniment. 

Per altra banda, l’escola segueix un programa de socialització de llibres de text a 

primària. 



Projecte educatiu   Escola Diputació 

 

 

15 
 

 

Mecanismes per garantir la comunicació entre el centre educatiu i les famílies 

L’escola facilita la comunicació entre l’escola i les famílies mitjançant:  

- Reunions generals 

- Entrevistes 

- Informes escolars 

- L’agenda  

- Circulars informatives (amb suport electrònic o paper) 

 

4.2. Mesures organitzatives associades al currículum. 

Segons les prioritats d’actuació de l’escola i els recursos disponibles, la gestió del 

currículum es concreta de la següent manera: 

La competència comunicativa:  

Educació infantil: 

 Taller de llengua oral i de consciència fonològica. 

 L’hora del conte. 

 Racons de llengua. 

Educació primària: 

 Lectura diària. 

 Tallers de llengua. 

 Projecte Binding a 1r de primària (Conveni amb la Universitat de Barcelona).  

 Padrinatge lector. 

Projecte de Biblioteca:  

 Dinamització de la lectura a la biblioteca de l’escola amb el suport d’una 

bibliotecària. 
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L’aprenentatge de l’anglès:  

 Introducció de la llengua anglesa oral a P5 en grup partit. 

 Speaking: una sessió setmanal en grup reduït a tota la primària. 

 Dues sessions de llengua anglesa. 

 Science: una sessió setmanal a l'aprenentatge d'una part del currículum de medi en 

llengua anglesa a cicle mitjà i superior. 

 Science fair: exposició d’experiments en anglès de l’alumnat de 4t, 5è i 6è de 

primària, amb la participació de les seves famílies.  

L’aprenentatge cooperatiu com una de les metodologies d’aprenentatge dels infants: 

  La cohesió de grup (dinàmiques de grup). 

 El treball en equip com a recurs (estructures cooperatives).  

 El treball en equip com a contingut (pla de l’equip) – en procés. 

Eines per situar-se en l’entorn on viu: comprendre, pensar i aplicar.  

 Programació d’activitats encaminades a interpretar les experiències, tan directes com 

indirectes, significatives i properes en el temps i en l’espai. 

 Taller de descoberta en grup partit a educació infantil. 

 Plantejament de reptes i activitats de recerca. 

 Projecte d’horts. 

 Celebració de les festes tradicionals catalanes. 

 Programació d’activitats complementàries per relacionar els coneixements propis 

amb allò que l’envolta. Aquestes activitats són: visites a equipaments del barri, 

sortides a museus, a teatres, a la natura i colònies. 

La competència digital:  

 Ús de la pissarra digital per aprendre de manera interactiva. 

 Utilització de processadors de textos. 

 Publicació de treballs al web de l’escola.  

 Iniciació al món de la robòtica i de la programació mitjançant els robots bee-bot, 

pro-bot i el programa scratch.  

 Utilització de l’aula d’informàtica i d’ordinadors portàtils. 
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Les competències personals:  

 Acompanyament en el procés de creixement i de maduresa personal. 

 Foment de la responsabilitat i de l’autonomia de l’alumnat: càrrecs d’aula, rols de 

l’alumnat i treball per equips cooperatius,  participació dels alumnes més grans en 

l’organització d’activitats d’escola... 

 El moment de jugar. 

 Natació a cicle inicial. 

 Foment dels hàbits d’higiene personals. 

 Fem escola: festes culturals, treball conjunt d’escola, concert, sortides i colònies... 

La competència matemàtica: 

 Activitats manipulatives i lligades a la vida quotidiana. 

 Racons de matemàtiques a educació infantil. 

 Taller de matemàtiques en grups reduïts a tota la primària. 

 Estratègies de càlcul mental (Quinzet) a educació infantil i primària. 

Competència artística: 

 Tallers d’educació plàstica. 

 Participació i gaudi de les activitats artístiques de l’escola: treball plàstic conjunt 

d’escola, actuacions al voltant de les festes tradicionals, cantades... 

 Assistència a teatres i concerts. 



Projecte educatiu   Escola Diputació 

 

 

18 
 

 

4.3. Criteris d’atenció a la diversitat 

Per tal de facilitar la integració i inclusió escolar i social dels alumnes, l’escola porta a 

terme les següents actuacions: 

 Priorització de la dedicació horària de les mestres d'educació especial a l'atenció de 

l'alumnat amb dificultats greus i permanents d'aprenentatge. 

 Acolliment dels alumnes nouvinguts segons el Pla d'acollida. 

 Coordinació entre professionals: mestres especialistes, tutors, EAP, LIC... 

 Comissió d’atenció a la diversitat: es reuneix per definir les línies d’actuació. 

Setmanalment es reuneix la psicopedagoga de l’EAP amb les mestres d’educació 

especial i la cap d’estudis per fer-ne el seguiment.  

 Comissió social: trimestralment es reuneix l’equip directiu amb l’EAP i els diferents 

serveis socials de la zona. 

 Detecció de casos d'alumnes d'entorn desfavorit per tal de gestionar el fons social de 

l'escola i garantir que tot l'alumnat pugui participar en les activitats complementàries 

de l'escola. 

 Dedicació dels recursos humans disponibles del personal intern de l’escola a 

diferents mesures d’atenció a la diversitat:  

o Mesures de reforç: alumnes amb necessitats educatives específiques (NEE i AA) 

o Suport escolar personalitzat (SEP)  

o Plans individualitzats 

o Altres mesures (suports dins l’aula, petit grup, grups partits, grups reduïts i grups 

de reforç)  

 Gestió de l’atenció especialitzada quan la situació ho requereixi mitjançant el 

personal extern de l’escola: logopeda, fisioterapeuta, vetlladora... 
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5) AVALUACIÓ I PROMOCIÓ DELS ALUMNES 

L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat és contínua i global, amb 

observació sistemàtica dels continguts i amb una visió globalitzada al llarg de l’etapa 

centrada  en el desenvolupament i consolidació de les competències bàsiques. 

Periòdicament es reuneix el professorat per analitzar els resultats dels infants i prendre 

decisions sobre actuacions de millora.  

En finalitzar cada curs, l’equip docent pren les decisions corresponents sobre la 

promoció de l’alumnat. 

6) CRITERIS QUE DEFINEIXEN L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE 

L’escola està organitzada en òrgans de govern i en equips de participació del Claustre. 

Les funcions de cadascun dels òrgans i equips es troben descrites a les Normes 

d’organització i funcionament del centre (NOFC).  

 

a) Òrgans de govern:  

◦ Executiu: Equip Directiu 

◦ De participació en el govern: Consell escolar, Claustre i Equip de 

coordinació pedagògica.  

 

b) Equips de participació del professorat: 

◦ Equips pedagògics: cicles, nivell i departaments segons especialitats. 

◦ Equips organitzatius: aquesta estructura estarà al servei del 

desenvolupament dels objectius de l’escola i de la normativa vigent, i, per 

tant, serà susceptible de modificacions en funció de les necessitats. 
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7) LA PARTICIPACIÓ 

Un dels principis que orienten el projecte de l’escola Diputació és que tots i totes 

formem l’escola (mestres, alumnes, famílies i personal no docent) i compartim aquest 

projecte. Per aquest motiu es potencien canals de col·laboració amb les famílies i amb 

la Junta de l’AMPA, encaminats a desenvolupar activitats i projectes d’acord amb la línia 

pedagògica de l’escola. 

8) PROJECTE LINGÜÍSTIC 

El projecte lingüístic de centre està aprovat pel Consell Escolar del centre en el curs 

2006-07, així com també l’addenda adjunta en data 19 de setembre del 2007. Aquest 

document està vigent en data d’avui. El curs 2015-2016 s’ha actualitzat el projecte 

lingüístic d’anglès.  

9) INDICADORS DE PROGRÉS 

 

És important que el Projecte Educatiu d’escola que s’acaba de presentar es revisi 

periòdicament per tal de reajustar-lo a la realitat del moment. 

El seguiment i aplicació del Projecte Educatiu es farà anualment a través de la 

Programació general anual i del sistema d’indicadors de centre, els quals fan referència 

a elements de context, recursos, processos i resultats, i seran recollits a la Memòria 

general anual de centre. Aquesta programació general i memòria serà presentada al 

Claustre i al Consell Escolar, òrgans de control i participació del centre, establint així els 

mecanismes de retiment de comptes i fent efectiva la transparència de la gestió. 
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Aquest Projecte Educatiu de l’escola Diputació ha estat aprovat pel Consell Escolar del 

centre en data 21 de febrer de 2017, dia en què entra en vigència aquest Projecte fins a 

nova modificació. 

 

 

 


