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2. IDENTITAT I CARÀCTER PROPI 
  
2.1Principis rectors  
 
L’escola es regeix pels principis rectors que marca l’article 2 de la LEC (Llei d’ 

Educació 12/2009, de 10 de juliol). 

  

a) El respecte dels drets i els deures que es deriven de la Constitució, 

l’Estatut i la resta de la 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 corresponsabilitat de tots 

els centres sostinguts amb fons públics. 

 

d) El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de 

centres, la llibertat d’elecció de 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. 
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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 gaudir  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.  

 

 

3.- CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 

L’escola Ferrer i Guàrdia és un centre públic d’educació infantil i primària, que 

pertany al  Consorci d’Ensenyament de Barcelona. En els seus inicis era una 

escola d’una sola línia, però degut a la forta natalitat del barri i una gran 

demanda any rere any de matrícules de P-3 a l’època de les pre-inscripcions es 

va decidir adaptar-lo a un centre de dues línies. Actualment conta amb una 

plantilla de 40 professors i aproximadament 430 alumnes. 

La gran majoria de famílies pertanyen a l’AMPA però més la col·laboració 

alhora d’organitzar les diferents activitats que l’escola fa cada any (reciclatge de 
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llibres, festes de Nadal, venda de llibres, roses, berenars, organitzar el comiat 

de sisè, etc). Esperem que aquests quatre anys aquest nivell augmenti 

significativament. 

 

4.- TRETS D’IDENTITAT DEL CENTRE (caràcter propi) 

1. Treballar  pel respecte i la bona convivència entre els alumnes.-  En 

un barri com Ciutat Meridiana perquè tot el vessant de continguts pugui 

tenir certes garanties és fonamental que els nostres alumnes valorin el 

respecte i sàpiguen conviure en harmonia i pau 

2. Escola Plurilingüista.-  La llengua vehicular és evidentment el català, 

però volem que els nens tinguin un domini bastant bo de l’anglès ja que 

és una eina vital pel seu futur. Amb la comprensió i ús del castellà no 

tenen molts problemes ja que és la llengua materna del 95% dels 

alumnes és el castellà. 

3. Escola laica.-  El Ferrer i Guàrdia és una escola laica. Respectem totes 

les creences que siguin respectuoses amb les diferents maneres de 

pensar. Renunciem a qualsevol tipus d’adoctrinament.  

4. Volem ser una escola innovadora.-  Volem innovar perquè la nostra 

escola estigui al capdavant de les noves tendències en educació. A 

vegades resultarà una mica complicat però mica en mica volem treballar 

totes les àrees per projectes. 

5. Respecte a la multiculturalitat.- Amb la quantitat de procedència 

immigrant no podem sinó respectar totes les creences i tractar amb la 

màxima normalitat el fet multicultural. 

6. Volem ser una escola que cuida el medi ambient.- Fa més de 10 anys 

que l’escola participa activament dins el Projecte Agenda 21 i ara 

Escoles més sostenibles. Volem que els nostres alumnes estiguin 

interessats per reciclar i reutilitzar. En fem un grapat d’activitats cada 

any. 

7. Noves tecnologies.-  Les TAC seran un dels nostres punts on 

dedicarem més recursos. Introducció de les impressores en 3D. 

Intentem que els alumnes a 6è tinguin coneixements de Word, Excel, 

Power Point, creació bàsica de webs, etc 
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8. Ens hi sumem a molts projectes.- L’escola està oberta a molts 

projectes que fan que l’alumne tingui contacte amb la més propera 

realitat. MUSE, Vozes per a la integració, Congrés de Ciència, Jocs 

florals, Escoles més sostenibles, etc..  

 

5.-PLANTEJAMENTS EDUCATIUS 

 

5.1 OBJECTIUS PRINCIPALS 

 

      Fent ús de tots els recursos amb els que contem i ajut del personal PASS, 

de tot el servei de menjador i  d’institucions socials i culturals del districte 

l’escola Ferrer i guàrdia té 4 objectius bàsics i fonamentals durant els propers 

cursos. Objectius que es redacten exhaustivament en el Projecte de direcció i 

en la PGA de cada curs. Aquí en fem un recull dels 4 objectius bàsics amb les 

accions que pensem que en seran necessàries i els indicadors que ens 

proposem per anar complint.
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AREES 

CRÍTIQUES 

OBJECTIUS 

(A 4 ANYS) 

Accions que es concreten a cada un dels 

plans anuals 
INDICADORS 

Ensenyament -

Aprenentatge 

1. Millorar el resultat del 

procés EDUCATIU 

 

- Canviar la metodologia  d’anglès. Projecte 
GEP (Grup Experimental Plurilingüista) 

- Més hores d’anglès als cursos amb 
desdoblaments.  

- Que s’utilitzin les noves tecnologies. 

- Millorar la dotació del centre pel que fa a  
recursos docents i eines TIC 

- Que es disposi d’una biblioteca més 
operativa 

- Incloure dins les programacions el treball 
cooperatiu 

- Participació en el projecte 30’ de lectura 

- Intercanvi d’experiències entre distints 
nivells i etapes 

- Projectes a primària. Anar substituint llibres 
per projectes des de primer fins a sisè i en 
totes les àrees. 

- Matemàtiques amb noves tecnologies: 
mòbils, tabletes, ordinadors, etc 

- Programacions inclusives. 

- Elaborar un projecte d’innovació i millora 
contínua. 

  - Que es faci el pla anual de formació 

- Que es valori positivament les oportunitats 
de formació i millora 

70% d’aprovats a l’àrea de llengua anglesa al final dels 4 

anys 2016-2020 

- Número de llibre treballats dins els 30’ de lectura a cada 

curs. 

90% de mestres que programen activitats en treball 

cooperatiu. 

90% de cursos han dut a terme un projecte al final dels 

quatre cursos. 

80% d’aprovats a totes les àrees a final del periode 2016-

20. 
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Convivència 2.- COHESIÓ SOCIAL 

 

Projecte de les emocions i del silenci 

Augmentar la satisfacció pel que fa al clima de 

centre 

Aconseguir una major implicació de les 

famílies en activitats del centre. 

Major varietat d’activitats extraescolars 

Organitzar els patis per introduir jocs 

tradicionals i esport poc practicats però molt 

sociables. 

- Intentar de  patis oberts amb la participació 

de les famílies. 

 

 

Grau de reducció d’incidents entre companys  reduïts 

considerablement i percepció del clima de centre 

Organització 3.-ORGANITZACIÓ en 

tots els àmbits de 

l’escola 

-Actualització de documents importants pel 

desenvolupament normal de l’ensenyament a 

l’escola i publicació si s’escau a la pàg. web 

de l’escola. 

 Projecte Educatiu de Cantre (PEC) 

Grau de satisfacció del claustres una vegada revisats els 

documents als que es fan referència. 

Grau de coneixement de la comunitat educativa d’aquest 

documents: Claustre. Ampa. 
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 Normes d’organització, funcionament i 

convivència (NOFC) 

 Projecte d’autonomia de centre (PAC) 

Projecte d’acció tutorial (PAT) 

Confeccionar nous model d’actes d’avaluació. 

Escola 

inclusiva 

 4.- PLA D’ATENCIÓ A 

LA DIVERSITAT 

- Elaborar un bon estudi i saber el nombre exacte 

dels alumnes amb necessitats educatives 

especials i dedicar el màxim nombre d’hores 

disponibles per atendre’ls. 

-Reunions periòdiques amb els tutors per 

informar-los de tot el procés evolutiu dels 

alumnes que fan hores amb les mestres 

d’Educació Especial. 

- Dedicació d’una hora de les exclusives 

quinzenalment per a poder coordinar l’Educació 

Especial 

- Informació clara sobre acords presos a tots els 

mestres   en les sessions de claustre. 

 

- Evolució dels alumnes amb dificultats. 

-Nombre d’hores dedicades als alumnes amb dificultats.. 

- Nombre de reunions  de la CAD, EAP i Serveis Socials. 
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5.2 PROJECTE LINGÚÍSTIC 

El Projecte Lingüístic de l’escola és un document en el que s’especifica el 

tractament, l’ús i el procés que seguim per tal que els alumnes assoleixin les 

destreses bàsiques necessàries per utilitzar les llengües com a vehicle de 

comunicació, i, per tant, el procés d’ensenyament – aprenentatge de les 

diferents llengües que impartim: català, castellà i anglès. 

Aquest curs 2016-2017 encetem un nou Projecte per tal de millorar les 

competències dels nostres alumnes, tant a català com a anglès. Dins l’anglès 

l’escola s’incorpora al projecte GEP (Grup experimental Plurilingüista) i a català 

es crea una comissió de llengua catalana per tal que els alumnes facin llengua 

vehicular (com a mínim a l’escola) la nostra llengua. 

 

5.3 SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES  

Tot i que l’escola està en procés de treballar per projectes a totes les àrees 

estem convençuts que hem de continuar amb la socialització de llibres per tal 

d’ajudar a moltes famílies al barri 

 

6. HORARIS I FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

 

 Els horaris són: 

Infantil:    De 9.30 a 13.00 i de 15.00 a 16.30h 

Primària: De 8,30 a 13.00 i de 15.00 a 16.30h 

Acollida matinal: 

Hi ha un servei d’acollida matinal de 7.30 a 9.30h. (ho porta l’AMPA) 

Si algun nen d’Infantil té germans al centre pot entrar a les 8.30h i tindrà una 

acollida amb monitores de l’escola (aquest servei és gratuït i ho porta direcció) 

 

7.- EXTRAESCOLARS  

Tenim extraescolars de zumba, informàtica, anglès, futbol, patinatge, hockey, i  

karate i piscina. Els nens de 1r  de Primària fan piscina dins l’horari escolar tot 

el curs i els de sisè de Primària un trimestre al curs. 

 


