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PRESENTACIÓ 

 

El Projecte Educatiu defineix les línies d’ actuació de l’ escola i es va 

configurant amb l’ acció quotidiana que el delimita i el completa. Està vinculat 

a les persones que l’ han de realitzar, a la realitat dels alumnes i al seu entorn. 

El P.E.C. no és només una declaració d’ intencions, és un disseny que inclou 

el conjunt de condicions que fan possible que la tasca docent es dugui a terme. 

El present document ha estat elaborat per una comissió delegada del claustre, 

és una revisió i actualització de l’ anterior de data.... 

El P.E.C. estarà sempre a disposició de qualsevol membre de la comunitat 

educativa. Es donarà a conèixer als pares de nova matrícula. També se’ n farà 

referència a les reunions de pares del grup-classe que els tutors fan a l’ inici 

de curs i es podrà consultar a la web de l’ escola. 

Havent estat donat a conèixer per a la seva discussió al claustre de professors i 

a tots els membres i sectors del Consell Escolar, s’ aprova a la reunió del 

Consell Escolar el 24 de maig de 2005. 
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CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 

 

L’  Escola del Mar està situada a Vilassar de Mar, localitat amb una població 

aproximada de 18.000 hab. 

Cal destacar que en els darrers anys la població ha experimentat un gran 

creixement. Lloc tradicional d’ estiueig dels barcelonins, ha esdevingut ciutat 

dormitori de Barcelona. També s’ observa un increment progressiu 

d’ immigrants de fora de l’ estat. 

És un centre de titularitat pública, depenent del Departament d’ Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya. 

Ofereix el 2on cicle d’ Educació Infantil i l’ Educació Primària. 

En el present curs 2004-2005 consta de les següents unitats: 

6 Unitats d’  Educació Infantil 

15 Unitats d’ Educació Primària 

L’ escola està situada dins del casc urbà de Vilassar de Mar, al carrer Jeroni 

Anyé s/n.  

Dins el mateix recinte es troba: 

- L’ edifici principal on hi ha les aules de primària i els següents 

serveis: direcció, secretaria, sala de professors, serveis higiènics, 

laboratori, aula de música, aula d’ informàtica, aula d’ anglès. 
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- L’ edifici d’ educació infantil on també es troba l’ aula d’ educació 

especial. 

- Dos mòduls prefabricats (des del curs 2000-2001) amb alumnes de  

P-3. 

- Un gimnàs 

- L’ aula de religió (“ la caseta” ) 

- Zona d’ esbarjo amb: 

- Pista poliesportiva  amb cistelles de bàsquet i 

porteries 

- Pati de sorra amb porteries i taula de ping-pong 

- Zona pavimentada amb font i bancs 

- Pati amb porxos i grades 

- Menjador i cuina pròpia. 

Volem fer notar que la nostra escola, des de la seva construcció a l’ any 1985, 

s’ ha anat adaptant a la normativa d’ accessibilitat. 
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TRETS D’ IDENTITAT 

 

- Escola que promou l’ educació integral de l’ alumne. 

- Escola oberta a la tecnologia de la informació i comunicació com a eina de 

suport a l’ aprenentatge de l’ alumne. 

 

ESCOLA QUE PROMOU L’ EDUCACIÓ INTEGRAL DE L’ ALUMNE 

L’ escola entén l’ educació com un fet que contempla les diferents 

dimensions personals, intel·lectual, social i física que integren la personalitat del 

nen/a i posa els mitjans per potenciar-los. 

 

OBJECTIUS GENERALS 

- Promoure en els alumnes el coneixement i acceptació de la pròpia identitat, 

les seves possibilitats afectives i de relació i ajudar-los a progressar en 

l’ autonomia i la iniciativa personal.  

-  Promoure entre els alumnes el respecte i l’ acceptació per la diferència 

entre el grup d’ iguals 

- Afavorir la resolució dels conflictes entre companys a través del diàleg.  

- Donar recursos als alumnes, perquè puguin resoldre situacions o 

necessitats de la vida quotidiana mitjançant processos d’ identificació, 

planificació, realització i verificació al seu abast. 

- Desenvolupar en els alumnes la sensibilitat estètica, la creativitat i la 

capacitat per gaudir de les manifestacions artístiques. 
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- Assegurar que els alumnes coneguin i utilitzin correctament i apropiadament 

la llengua catalana, tant oralment com per escrit emprant-la normalment 

com a llengua vehicular i d’ ensenyament -  aprenentatge. 

- Garantir que els alumnes coneguin la llengua castellana a nivell oral i escrit  

de manera que puguin utilitzar-la apropiadament com a font d’ informació i 

vehicle d’ expressió. 

- Assegurar que els alumnes comprenguin i expressin en llengua anglesa 

missatges senzills dintre d’ un context. 

- Tenir cura que els alumnes emprin els conceptes i les relacions 

matemàtiques elementals i dominin les operacions bàsiques per tal de 

representar les situacions i les experiències, mitjançant llenguatge 

matemàtic. 

- Vetllar, perquè els alumnes comprenguin el medi físic i natural a partir de 

l’ observació de fets i fenòmens senzills tot valorant la importància de la 

seva conservació i millora per la humanitat. 

- Aconseguir que els alumnes apliquin els coneixements adquirits per 

resoldre de forma creativa problemes diversos amb els recursos apropiats i 

coneguts. 

- Donar a conèixer als alumnes els trets fonamentals de Catalunya en els 

seus aspectes naturals, socials, culturals i històrics i així progressar en el 

sentiment de pertinença al país. 

- Fomentar en els alumnes actituds de respecte, conservació i ús correcte de 

recursos materials, tècnics i naturals. 
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- Aplicar individualment i en equip metodologies de treball intel·lectual, 

incloent-hi la utilització dels recursos de la tecnologia de la informació, que 

estimulen l’ aprenentatge i la creativitat i permeten reduir tasques 

rutinàries. 

- Promoure i fomentar el respecte entre totes les persones que formen part 

de la comunitat educativa i impulsar les actituds que promoguin la 

convivència. 

 

 

CONSEQÜÈNCIES PER L’ ESTRUCTURA 

 

- Coneixement de la realitat personal i intel·lectual del nostre alumnat per tal 

de poder ajudar-lo a la construcció dels seus aprenentatges. 

- Elaboració d’ uns criteris d’ avaluació inicial, formativa i sumativa que ens 

permetin conèixer el desenvolupament dels /de les alumnes. 

- Estudi i tractament dels  casos de diversitat (de ritmes d’ aprenentatge, 

cultural, discapacitat...). Afavorir projectes específics, conjuntament amb el / 

la mestre/a d’ educació especial i l’ EAP. 

- Ordenació i seqüenciació coherent de totes les matèries per tal de potenciar 

els aprenentatges progressius dels /de les alumnes. El treball en equip per 

part dels / de les mestres és imprescindible per poder donar-hi aquesta 

coherència. 

-    Treballar els hàbits en els diferents cicles de forma progressiva i  

      seqüenciada 
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- Aprofitament de les oportunitats que, en determinats moments, ofereix la 

vida quotidiana per a la reflexió i l’ assumpció dels valors que enriqueixen 

la personalitat individual i social de l’ alumnat. 

- Afavorir la participació dels mestres en activitats de formació permanent, 

educació intercultural, educació de la diversitat, educació per la pau... 

sobretot quan aquestes reverteixen en benefici de l’ escola.  

 

ESCOLA OBERTA A LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ I 

COMUNICACIÓ COM A EINA DE SUPORT A L’ APRENENTATGE DE 

L’ ALUMNE 

 

El centre es caracteritza per impulsar l’ ús educatiu de la informàtica i de les 

noves tecnologies de la informació entesa com la seva inserció en el currículum 

escolar. 

Disposem d’ una aula d’ informàtica amb equipament complet: ordinadors, 

impressores, auriculars, escàner, altaveus, pantalla, etc. També hi ha  

ordinadors d’ aula a totes les classes a partir de P-4, així com a les tutories 

dels cicles, a la sala de professors i a la biblioteca. Tots els ordinadors estan 

connectats en xarxa. 

A partir de P-5, cada grup inclou en el seu horari una sessió per a les 

tecnologies de la informació i de la comunicació TIC (tecnologia de la 

informació i de la comunicació). 

Una partida del pressupost anual es dedica específicament a l’ adquisició de 

nou material TIC. 
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El coordinador d’ informàtica de l’ escola supervisa els equipaments per tal 

que reuneixin els requisits que facilitin l’ operativitat de les activitats. 

 

OBJECTIUS GENERALS 

 

- Aconseguir noves metodologies i nous recursos de suport al currículum 

escolar. 

- Possibilitar la informació i participació per als processos d’ aprenentatge. 

- Oferir un entorn motivador per a desenvolupar activitats. 

- Experimentar la utilització de les noves eines de la tecnologia de la 

informació i de la comunicació (TIC). 

- Actualitzar periòdicament el contingut de la web 

 

 

CONSEQÜÈNCIES PER L’ ESTRUCTURA 

 

- Adquisició d’ actituds de recerca per part dels alumnes. 

- Resolució de forma autònoma per part dels alumnes de les dificultats més 

habituals que puguin sorgir durant la sessió.  

- Foment del treball en equip. 

- Desenvolupament d’ actituds positives per l’ aprenentatge. 
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- Programació i aplicació per cicles dels diferents programes de manera 

interdisciplinar i integrada. 

- L’ elaboració i consensualització de normes d’ ús de l’ aula 

d’ informàtica. 

- La supervisió per part del coordinador de l’ aula dels equipaments per tal 

que reuneixin els requisits que facilitin l’ operativitat de les activitats.  

- El compromís de participar en el Seminari d’ Actualització en Tecnologia 

de la Informàtica (SATI). 

- El compromís d’ implicar al professorat en els cursos del Programa 

d’ Informàtica educativa (SGNT). 

- La supervisió per part del coordinador de l’ aula dels equipaments per tal 

que reuneixin els requisits que facilitin l’ operativitat de les activitats.  

- La destinació d’ una partida del pressupost anual dedicada a l’ adquisició 

de mitjans informàtics. Col·laboració de l’ AMIPA. 

- Mantenir la destinació d’ una partida del pressupost anual específicament   

dedicada a la biblioteca del TIC i d’ altres aplicacions i material per a la 

integració curricular i la seva presentació i divulgació. 

- Actualització i difusió de la pàgina web del centre. 

 


