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1-ESCOLA LA PARELLADA. CONTEXTUALITZACIÓ 

 

Sta. Oliva és un municipi de 3.300 habitants, amb un important índex de 

creixement durant els darrers anys que s’ha anat estancant durant els anys 

de la crisi econòmica actual . 

 

Els nuclis urbans estan força disseminats. La residència del nostre alumnat 

està formada pels següents nuclis de població: 

 

 Casc històric                                            Barri Sant Jordi 

 Barri Ampliació de poble                         Zones disseminades. 

 Barri Les Pedreres                                  Barri Camí del Molins 

 Barri Molí Blanquillo 

 

Actualment el 45% dels nostres alumnes utilitzen el transport escolar per 

accedir a l’escola. 

 

Sta. Oliva és un poble mil.lenari, amb importants edificis històrics i, també 

amb un elevat nivell industrial. Actualment hi ha al municipi dos importants 

polígons industrials, el d’En Molí d’en Serra i el de l’Albornar, amb la pista 

de proves i el laboratori  de l’IDIADA. En conjunt l’oferta d’ocupació és 

propera els dos mil llocs de treball directes. Ambdós polígons estan 

actualment en procés d’estancament degut a la crisi econòmica. 
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La vida associativa al municipi és  variada, amb més de deu associacions 

desde grups de joves, coral, grup de diables, puntaires, associacions 

d’historiadors locals , grups naturalistes , de gent gran , etcétera. 

 

L’escola 

 
L’escola està documentada des del 1856 com ho mostra el llibre d’inspecció 

del centre. 

 

L’actual edifici però data del 1991 i ha sofert una ampliació l’any 1996 i 

actualment està prevista una segona ampliació per encabir tot l’alumnat 

que comprèn la doble línia escolar. L’escola des de l’any 2004 disposa de 

mòduls prefabricats que en conjunt acullen deu aules. 

  

Específicament per al manteniment de l’edifici i com a suport a les tasques 

de consergeria l’Ajuntament ha posat a disposició del centre una persona 

que cobreix tot l’horari lectiu dels alumnes. 

 

A la diferent procedència dels alumnes per barris, cal afegir-n’hi una altra 

que per la seva especial incidència al centre. Ens referim als alumnes 

provinents del CRAE Folch i Camarassa  que és ubicat al municipi. Aquest 

alumnat molt fluctuant i divers en nombre i en característiques individuals 

pot oscil.lar fins a vint-i-un alumnes  del centre, representant 

aproximadament un 6% de la població escolar. 

 

També en aquesta línia de diversificació, a l’escola hi ha un 6% 

aproximadament d’ alumnat nouvingut. 

 

Per la llengua parlada a les famílies la distribució és la que segueix: 

 

 Castellà  70 % 

 Català   25 % 

 Altres     5 % 
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 La nostra és l’escola del poble. La única escola i per tant amb 

l’obligació d’escolartizar tot l’alumnat. 

 El municipi creix i això fa que s’incorporin al llarg del curs  nous 

alumnes  amb el que això comporta de desarrelament, de 

novetat, d’inseguretats. 

 Alumnes provinents del centre Folch i Camarassa: 

Aquest alumnat que escolaritzem per decisió  de 

l’administració, provinent de totes les comarques catalanes  fa 

que precisament el nostre centre hagi de tenir un tracte 

especial, perquè a la vegada que ha de ser l’escola del poble, 

com a tot arreu, ha d’atendre un alumnat que requereix 

atencions específiques. 

 La procedència dels nostres alumnes està cada vegada més 

inserit en el context de la mobilitat internacional, social i 

cultural. Hi hem de fer front per tal d’afavorir l’adaptació i la 

inserció en la nova societat que s’està configurant. Aquest fet 

implica també un nou model d’escola. 

 

1.1-Base legal que sustenta la institució. 

 

- Constitució Espanyola. 

 

Llei Orgànica (/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’Educació. 

 

La Constitució  ha encomanat als poders públics que promoguin les 

condicions i remoguin els obstacles per tal que el dret a l’educació sigui 

posseït en condicions de llibertat i igualtat, ha establert el caràcter 

obligatori i gratuït de l’educació bàsica i ha redistribuït territorialment 

l’exercici de les competències en aquesta matèria. 

 

- Estatut d’Autonomia. 

 

Catalunya comunitat amb plenes competències en matèria educativa, ha 

desenvolupat, des del moment de l’aplicació de l’Estatut, tot un procés 
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d’experimentació i d’innovació metodològic que l’han portat a desenvolupar 

una concepció educativa més descentralitzada i més estretament 

relacionada amb el seu entorn més proper.  

 

-Llei de Normalització Lingüística. 

 

“El català com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de 

l’ensenyament. S’utilitzarà normalment com a llengua vehicular i 

d’aprenentatge de l’educació infantil, de l’educació primària i de l’educació 

secundària obligatòria.” 

 

-LOE (Llei Orgànica de l’Educació) 2/2006 de 3 de maig i que està en fase 

de  desplegament i en concret a Catalunya amb dos aspectes fonamentals, 

la nova Llei d’Educació catalana i els nous currículums escolars. 

 

-LEC (Llei d’Educació Catalana) 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.Que en 

el marc de la LOE marca les directrius d’educació a Catalunya. 

 

-ACORD GOV/181/2009, de 3 de novembre, pel qual s’aprova el calendari 

de desplegament de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. 

 

-Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments de l’educació primària. 

 

-Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual  s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments del segon cicle d’educació infantil. 

 

-ORDRE EDU/296/2008, de 13 de juny, del procés d’avaluació en l’educació 

primària. 

 

-ORDRE EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els 

documents i requisits formals del procés d’avaluació del segon cicle de 

l’educació infantil. 

 

-Decret 102/2010, de 3 d’agost , d’autonomia dels centres educatius. 
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1.2-Situació sòcio-cultural de la zona, on està ubicat el centre. 

 

La nostra societat és, cada dia més, una societat pluricultural, amb gent de 

races diverses i amb diferències grans en els costums, el nivell cultural, el nivell 

econòmic, social i la religió, etc... 

 

La nostra escola està situada en un barri, on la incidència del castellà és molt 

important a causa de la seva immigració dels anys seixanta . Tot i que la 

majoria d’alumnes són nascuts a Catalunya, els costa parlar el català. La seva 

llengua de comunicació habitual fora de la classe és el castellà . 

 

El lloc de procedència dels pares és molt variat, alguns són catalans, altres 

vénen d’Andalusia, Extremadura, Castella, València, Aragó.... I els últims anys 

han arribat alguns nouvinguts procedents principalment del Magreb, altres de 

l’Amèrica llatina, alguns de l’Europa de l’Est i de l’Àsia. 

 

L’actitud dels pares respecte a l’ús del català a l’escola és bona, malgrat que  la 

majoria de les famílies no l’utilitzen com a llengua habitual de comunicació.. 

 

 
 

1.3-Tipologia escolar. 

És un Centre d’Atenció Educativa Preferent (CAEP). 
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 Plantilla i infraestructura del centre 

 
Plantilla del centre 
 

 Mestres 

La plantilla  de l’escola és d’un total de 24.625 llocs de treball distribuïts de 

la següent manera: 

 

- Educació especial  ...................................................2                  

- Educació infantil  ......................................................8                  

- Educació primària, anglès  .......................................2    

- Educació primària, educació física............................2 

- Educació primària, música........................................1 

- Educació primària.................................................... 9 

- Religió catòlica..........................................................0.66 

- Tècnica d’Educació Infantil ......................................1 

- Tècnica d’Educació Especial.....................................1 

 

 Personal administratiu 

- Administrativa del centre...........................................0.5   

- Conserge .................................................................1     

           

 . 

 Altres 

- Professionals externs: 

Psicopedagog de l’EAP  

Logopeda (quan correspon) 

Assessor LIC 

Treballador social 

Manteniment TIC 

Vetlladora 

 

Infraestructures 

Quan finalitzin les obres d’ampliació i remodelació l’escola comptarà amb 

tots els espais reglamentaris d’un centre de dues línies. 
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1.4-Els indicadors de l’estructura i funcionament del centre. 

 

 Ràtio 

 

El centre es manté amb una ràtio de 17,1 alumnes per aula. 

 

 Organització del professorat 

 

Els professors estan agrupats en equips de cicle, per tant hi ha quatre 

equips, educació infantil, cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. D’aquests 

en surt un/a coordinador/a que juntament amb els altres i l’equip directiu 

forma l’equip de Coordinació Pedagògica. 

 

Actualment el centre contempla les figures dels responsables dels plans 

d’innovació  Biblioteca , Competència social i Convivència Escolar, el/la 

coordinador/a d’informàtica, el/la de riscos laborals i el/la coordinador/a LIC 

i PEE, el coordinador del Pla d’Esport a l’escola, la coordinadora d’Escola 

Verda, la coordinadora de Teatre . 

 

El funcionament col·lectiu, s’estructura a través de les diverses comissions 

sent les actuals: 

 

 Comissió d’atenció a la diversitat. 

 Comissió social. 

 Comissió de biblioteca. 

 Comissió TIC. 

 Comissió de Competència Social 

 Comissió de Convivència escolar. 

 Comissió Escola Verda. 

 Comissió de reutilització de llibres de text: Rodallibres. 
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La gestió del centre es realitza de forma participativa a través dels òrgans 

col·legiats de govern que d’acord amb la normativa vigent, són el Consell 

Escolar i el Claustre de Professors. 

 

L’AMPA, l’Associació de mares i pares d’alumnes del centre és un òrgan de 

participació activa del centre. Sempre que calgui hi haurà una reunió entre 

l’Equip Directiu i L’AMPA però tenim establerta com a mínim una reunió a 

l’inici de curs per coordinar activitats i una al final de curs per avaluar les 

tasques realitzades. 

 

De forma extraordinària es poden formar comissions de treball amb la 

participació de pares i mares de l’AMPA i de professors del centre. 

 

En tots els diferents òrgans es desenvolupa la pràctica d’arribar a prendre 

decisions per consens i s’intenta no haver d’arribar mai a les majories. 

 

 

 Agrupació i promoció d’alumnes 

 

Els alumnes són agrupats pel nivell i en dos grups paral·lels contemplant 

com a criteris que els dos grups siguin el més semblants possible en quant 

a : nombre d’alumnes, nens i nenes, alumnes amb NEE, .... 

 

Els alumnes al llarg de la seva escolaritat al centre van promocionant amb 

el seu grup classe llevat que es doni una situació de romandre un any més 

en el cicle durant l’etapa de Primària i molt excepcionalment a educació 

infantil.  

 

Es pot contemplar la possibilitat de refer els grups classe quan hi hagi 

desnivells importants o situacions de dinàmica social de grup que ho faci 

recomanable. Aquesta possibilitat es plantejaria, si s’escau, a l’acabar el 

cicle i ho faria una comissió formada pels tutors actuals del nivell, tutors 

que han tingut els grups el curs anterior, representants de l’Equip directiu i 

el professional de l’EAP. 
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Els criteris per a refer els grups són els que segueixen: 

 Separar els germans i familiars coneguts. 

 Repartir equitativament els alumnes amb  nee. 

 Repartir equitativament els alumnes del centre Folch i Camarassa. 

 Repartir equitativament els nens i les nenes per ordre de llista. 

 Repartir els alumnes entre els dos grups 

 

L’organització de la tasca educativa a realitzar en el centre ve determinada 

per tres documents que són la base del dia a dia a l’escola : 

 

-La Programació General de Centre. Document de regulació bàsicament dels 

recursos funcionals del centre que contempla els horaris dels alumnes i dels 

professors i la regulació de la utilització dels recursos didàctics i dels espais 

del centre. 

 

-La Memòria avaluativa del curs permet la valoració crítica de les tasques 

realitzades durant el curs i les propostes de millora de cara el curs vinent. 

 

-El pressupost general de centre- que indica quines són les prioritats 

econòmiques del centre durant l’any. 

 

 

 

 Cultura institucional 

 

L’escola és de marcat caràcter integrador vers els costums i tradicions de 

Catalunya de la comarca i de Santa Oliva  i participa en  de les propostes 

culturals del municipi quan es presenta l’oportunitat. 

 

S’ha mostrat sempre molt vinculada al país aportant el seu gra de sorra pel 

desenvolupament de la llengua i de la realitat cultural de Catalunya en un 

municipi on la major part de la població no té el català com a llengua 

materna. 
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Sempre ha demostrat una tradició arrelada al municipi i de ser una escola 

progressista i oberta, realitzant ensenyament actiu i amb una tradició de 

cultura participativa per part de tots els membres de la seva comunitat i 

cooperant en moltes ocasions amb altres institucions del municipi. 

 

També es caracteritza per la seva capacitat de gestió i organització dels 

serveis complementaris de l’escola: menjador i activitats extraescolars . 

 

 

 Sistemes de comunicació i control 

 

Al centre es considera fonamental que hi hagi comunicació i circulació 

d’informació entre els membres. Els canals estan definits i concretats 

(reunions, posades en comú, assemblees, escrits, revista, plataforma web, 

blocs,...) S’avalua la incidència de la comunicació i de la circulació de la 

informació sobre la eficàcia de l’acció educativa, el coneixement de la 

situació del centre i la convivència entre les persones de l’escola. 

 

El control de totes les actuacions del centre les realitza el Consell Escolar 

del Centre i per delegació el seu President que és el Director. Per damunt 

d’aquest òrgan col·legiat hi ha el control de l’Administració Educativa a 

través de la Inspecció d’Ensenyament. 

 

 

 

 

 

2-FINALITATS 

 Aconfessionalitat 

 

En un sistema jurídico-polític basat en el pluralisme, la llibertat ideològica i 

religiosa dels individus i l’aconfessionalitat del país, l’Escola La Parellada  es 

manifesta aconfessional, per respondre als principis de respecte i de 
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pluralisme ideològic de la societat que l’envolta. En aquest marc de respecte 

mutu no hi poden tenir cabuda actituds d’adoctrinament, de proselitisme i/o 

de sectarisme. 

D’acord amb la normativa vigent, l’ensenyament de la religió té caràcter 

optatiu i és d’oferta obligatòria per als centres. 

Els alumnes que no opten per l’ensenyament  de religió, desenvolupen 

activitats relacionades amb l’educació en els valors i la convivència. 

 La llengua d’instrucció-aprenentatge 

 

La llengua vehicular i d’instrucció-aprenentatge pròpia de l’escola és el 

català. Per tant el vehicle de comunicació i l’aprenentatge de la lectura i 

escriptura es realitzen en aquesta llengua. 

 

Altrament l’escola vetllarà per adequar els seus mitjans i recursos perquè 

no es produeixi cap tipus de discriminació en l’ús i aprenentatge de les dues 

llengües oficials de Catalunya. 

 

En el projecte lingüístic, com a part del PEC, queda especificada la 

importància de l’aprenentatge de les llengues, el seu tractament i la finalitat 

d’aconseguir que els alumnes a l’acabar l’etapa de primària puguin 

equiparar el domini del català, el castellà i tenir un bon nivell en  l’anglès. 

 La línia metodològica 

 

El model seria l’escola inclusiva per a tothom que parteix de la igualtat 

d’oportunitats que requereix en la pràctica educativa aconseguir que cada 

nen, d’acord amb les seves necessitats específiques, arribi a assolir les 

mateixes metes, per diferents camins. 

 

Per això el repte que ens plantegem  a l’escola, és ensenyar junts a tots els 

alumnes partint d’aquesta diversitat i situant-los en aules i comunitats 

d’aprenentatge ordinàries el màxim temps possible. 

 

Partir de la base del que han d’aprendre els  alumnes i com ho han 

d’aprendre, ens porta a establir una base curricular comuna i per tant ens 
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hem de fixar amb els Objectius Generals de l’Etapa  (OGE) i en els Objectius 

Generals de l’Àrea (OGA), doncs aquesta és la forma de que tots puguin 

treballar el mateix, a diferents nivells i junts, alumnes diferents, emprant 

una metodologia de treball en equip i cooperatiu. 

 

Hem d’anar en compte en no confondre la personalització amb la 

individualització, doncs del que estem parlant no és de fer un ensenyament 

individual per a cada alumne i de forma separada, doncs no aconseguiríem 

el desenvolupament integral del nen ni en l’aspecte personal ni en l’aspecte 

social. 

 

En aquesta situació d’una escola per a tots, també hem de parlar de 

l’autoregulació, la regulació i la corregulació dels aprenentatges. 

 

Els alumnes més autònoms, tenen més capacitat d’autoformació i això ens 

ha de permetre l’ajustament de l’ajut per part del professor als que tenen 

més dificultats, però alhora les interaccions entre els mateixos alumnes i 

d’aquests amb el professor,  ens permetrà avançar cap a la construcció d’un 

procés personal de l’ensenyament. 

 

Per tal que un alumne acabi aprenent d’una manera significativa, ha de 

tenir clar quins objectius volem que assoleixi. 

 

Això implica realitzar a classe, alguna activitat inicial que permeti que els 

alumnes exemplifiquin els objectius didàctics per tal de fer una 

autoavaluació del coneixement previ que en tenen. La metodologia 

constructivista a educació infantil i el treball per projectes i coopertiu 

afavoreixen aquest model d’aprenentatge. 

 

Un altre aspecte important és la planificació de l’acció i això implica 

preveure les conseqüències d’agafar un camí o bé l’altre, les conseqüències 

d’una determinada acció.  
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Aquí el professor agafa un paper important doncs en alguns alumnes, caldrà 

que els faciliti aquesta base orientadora, però en altres aquesta serà 

descoberta pel propi alumne. 

 

Quan aquesta base s’automatitza, s’interioritza l’alumne comença a ser 

capaç de preveure el resultat de la seva acció. 

 

És molt important que l’alumne tingui un coneixement prou clar de les 

competències a assolir i quin serà l’objecte d’avaluació i quins criteris farà 

servir el professor per comprovar el nivell d’assoliment dels continguts. 

L’apropiament d’aquests criteris per part de l’alumne s’aconsegueix fent 

activitats de coavaluació i autoavaluació doncs posen a prova aquesta 

interiorització a l’haver-los d’aplicar a les produccions dels seus companys. 

 

Per últim podem parlar d’una interdependència de finalitats positiva quan 

els alumnes s’ajuden per aprendre cada vegada més i assoleixen el seu 

objectiu només quan els altres assoleixen el seu que és comú, aprendre 

cadascú tant com pugui ajudant-se els un als altres, treballant 

individualment ja que cadascú és responsable del que aprèn i 

cooperativament doncs tots s’ajuden i s’animen per aprendre el que els 

ensenya el professor. Per poder assolir l’objectiu d’aprenentatge, tothom ha 

de contribuir amb la seva aportació a l’èxit final de l’equip.  

 

Aquest procés és llarg i els alumnes s’han d’acostumar a treballar en equip 

de forma cooperativa en una seqüència de temps llarga, que implica la 

distribució del mobiliari de classe d’una forma determinada i que no vol dir 

pas que totes les activitats de classe s’hagin de fer en aquesta estructura. 

 

L’escola es mostra plenament a favor de la integració de les noves 

tecnologies de la informació i la comunicació en tots els processos 

d’instrucció-aprenentatge. 

 

Partint de la base que els alumnes tenen dret a rebre un ensenyament 

global, cada ensenyant ha de ser capaç d'entendre que l'escola és una 

organització en la qual les actuacions de cadascun han de complementar-se  
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i per això potenciem el treball en equip, les decisions compartides i el 

consens en les línies metodològiques que hem de dur a terme. 

 L’educació com a procés integral 

 

S’ha de fomentar l’adquisició de les competències bàsiques i els instruments 

necessaris per realitzar nous aprenentatges i posar les bases d’una formació 

personal basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la 

sostenibilitat, la innovació, la inclusivitat i igualtat, la salut, la cultura de la 

pau, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu. 

 

 

L’escola entén l’educació com un procés integral que es desenvolupa tot 

tenint en compte les dimensions individual i social de l’alumne i cerca el seu 

desenvolupament i perfeccionament en els àmbits físic, intel·lectual i moral, 

considerant el conjunt de capacitats i potencial dels alumnes. 

 El pluralisme i els valors democràtics 

 

L’escola té la responsabilitat de formar els seus alumnes en el marc d’un 

conjunt d’actituds, valors i normes. 

 

La funció de l’escola immersa en una societat democràtica, és orientar als 

nens i les nenes en el difícil aprenentatge de la convivència, de la 

solidaritat, sense dogmatismes ni imposicions arbitràries. 

 

L’educació dels alumnes es desenvoluparà en un marc de tolerància i 

respecte a la llibertat de cadascú, a la seva personalitat i conviccions, les 

quals no podran ser pertorbades per cap tipus de coacció ni per l’obligació 

d’assumir ideologies i creences determinades. 

 

S’haurà de tenir present la  mediació per prevenir i corregir les conductes 

de violència entre els alumnes. En aquest camp tindrà un paper molt 

rellevant el treball d’acció tutorial. 
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L’educació intercultural implica un model educatiu que potencia la cultura 

del diàleg i de la convivència, i ajuda a desenvolupar la consciència i el 

sentiment d’igualtat com a condició prèvia per al coneixement i el respecte 

de les diferències culturals. 

 La coeducació 

 

D’acord amb els principis d’igualtat de  drets i no discriminació que inspiren 

l’activitat educativa, l’ensenyament que es proporciona als nens i les nenes 

és igual i es desenvolupa en un marc de coeducació. 

 

L’escola determina una metodologia que mira d’evitar conductes que posen 

l’èmfasi en els papers tradicionals atribuïts a l’home i la dona, i, intenta 

proporcionar als alumnes, imatges diversificades i no convencionals d’un i 

altre sexe. 

 

Al Consell escolar del Centre hi haurà un membre del mateix encarregat de 

vetllar per tots aquells aspectes relacionats amb la coeducació 

 La modalitat de gestió institucional 

 

La idea d’una escola democràtica implica la necessitat d’una participació real 

i efectiva en la seva gestió de tots els estaments que la componen, per 

mitjà dels representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

Des de l’escola es potenciarà un règim  participatiu en la gestió de l’escola 

en que pares, professors, alumnes , personal no docent i administració local 

hi intervinguin a través dels canals establerts en la legislació vigent. 

 L’atenció a la diversitat 

 

L’Escola La Parellada s’ha caracteritzat des de fa anys, per  integrar 

alumnes amb necessitats educatives especials en l’entorn escolar ordinari. 

 

Hi ha diversos factors que han propiciat aquest fet, entre altres podríem 

anomenar: la normativa del Departament d’Ensenyament,  l’actitud oberta i 

la sensibilitat dels professionals envers l’escola inclusiva, la preocupació 
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constant per arribar més i millor a tots els alumnes i l’aposta per una 

educació per a tots en un entorn escolar comú. 

 

És un objectiu bàsic de l’escola apostar per la diversitat de metodologies i 

actuacions encaminades a afavorir l’atenció a la diversitat d’alumnes que 

afavoreixin el seu desenvolupament personal i els permetin assolir amb èxit 

el currículum establert. 

 La cultura avaluativa 

 

L’escola entén l’avaluació com un seguiment i revisió del procés 

d’ensenyament-aprenentatge, del procediment administratiu i de la gestió 

institucional. 

 

Integrar a tots els membres de la comunitat educativa en un procés 

continuat d’avaluació interna, marcat per la legislació vigent, que ha de 

portar a l’escola a comprovar si és tot allò que vol ser. 

 

L’avaluació de les diferents situacions  d’aprenentatge dels alumnes, lluny 

de significar solament qualificacions de rendiment, ha de fer esment també 

a l’esforç i al procés i ens ha de portar, si s’escau, a la revisió de la tasca 

docent. 

 

El centre disposa d’un Pla d’avaluació interna anual tal i com s’estableix en 

el Pla d’Autonomia de Centre que ve realitzant des del 2005 i que d’acord 

amb la normativa vigent figura en la seva Programació Anual i els resultats 

al acabar el pla   figuraran a la memòria avaluativa. 

 

 

 

 Formació Permanent 

 

L’escola afavoreix la participació del professorat en activitats de formació 

permanent i d’innovació pedagògica intentant que aquestes donin resposta 
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a les necessitats pròpies del centre. Aquestes activitats quedaran reflectides 

en el Pla de Formació del Centre. 

 

 Innovació pedagògica 

 

L’escola es mostra oberta a participar i promoure diferents projectes 

d’innovació educativa a iniciativa pròpia o plantejats pel Departament 

d’Ensenyament. 

 

Aquesta predisposició parteix de la base i del compromís de l’equip docent 

que mostra un alt nivell de professionalitat a l’hora de desenvolupar els 

projectes. 

 

 

3-ACCIÓ PRIORITÀRIA DE LA INSTITUCIÓ ESCOLAR 

Prioritats generals del Departament d’Ensenyament 

El Departament d’Ensenyament considera el següents aspectes prioritaris 

que cal consolidar en tots els centres:  

-L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació 

en les actuacions docents i administratives del centre.  

-L’escolarització inclusiva de tot l'alumnat atenent, des d'un plantejament 

global del centre, les necessitats educatives de l’alumnat i prioritzant, 

sempre que sigui possible i adequat, la màxima participació en els entorns 

escolars ordinaris. 

-El desplegament de l'organització, objectius i continguts de les àrees 

d’educació infantil i de primària, establint com a finalitat central el 

desenvolupament de les competències bàsiques: les comunicatives per 

comprendre i expressar la realitat; les metodològiques, per activar 

l'aprenentatge; les personals, per al desenvolupament i l'afirmació de la 

identitat pròpia; i les específiques centrades en conviure i habitar el món. 
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-L’assoliment per tot l’alumnat d’un bon nivell de comprensió lectora, 

d’expressió oral i escrita, d’agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes 

i d’autonomia en l’aprenentatge.  

-L'impuls d'un projecte educatiu plurilingüe en qual el català, com a eix 

vertebrador, s'articuli de manera coherent amb l'ensenyament de les altres 

llengües i les altres àrees, tot establint acords per relacionar les diferents 

estratègies didàctiques.  

-L’impuls de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, avançant en 

experiències d’introducció de la llengua estrangera al parvulari.  

-La integració de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) 

en el procés d’ensenyament-aprenentatge i en l’avaluació de les diferents 

àrees del currículum.  

-La integració en els processos d’ensenyament i aprenentatge de continguts 

vinculats a la coeducació, la ciutadania, la convivència, l’educació 

ambiental, la salut, la comunicació audiovisual, l’accés a la informació i el 

gust per la lectura.  

-La coordinació entre el professorat de parvulari i primària i el de primària i 

secundària per afavorir la coherència del procés educatiu i la millora dels 

aprenentatges dels alumnes.  

El centre fa seves aquestes prioritats i les desenvolupa en el marc d’aquest 

projecte. 
 

Caldrà prioritzar l’assoliment per part de l’alumnat de les competències 

bàsiques que afavoreixin l’autonomia necessària per a l’aprenentatge i per 

al desenvolupament personal i social. Per tant les competències bàsiques 

esdevenen l’eix central del currículum de tot l’ensenyament obligatori. 

 

El desenvolupament del currículum a partir de les competències bàsiques 

pretén aconseguir integrar el diferents aprenentatges tot impulsant la 

transversalitat dels coneixements. Així l’alumne integrarà els seus 

aprenentatges, posant en relació els diversos tipus de contingut i utilitzant-

los de manera efectiva en diferents situacions i contextos. 
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3.1.-ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DELS ALUMNES I LES SEVES 
NECESSITATS EDUCATIVES 

 
Objectius generals 

 

 Donar resposta a un model d’aprenentatge inclusiu, d’acord amb la 

disponibilitat de personal, dels nens/es amb n.e.s.e.(necessitats 

específiques de suport educatiu) dins de l’escola ordinària. 

 Ampliació de recursos materials al centre, d’acord amb les 

possibilitats pressupostàries, per atendre amb més eficàcia la 

diversitat. 

 Aconseguir adquirir les competències bàsiques, d’acord amb les 

possibilitats de cada nen/nena. 

 Aconseguir que el procés de socialització  permeti als alumnes, 

desenvolupar el màxim les seves capacitats. 

 Propiciar un procés d’apropament a la realitat quotidiana a partir de 

les pròpies experiències. 

 Millorar els resultats d’aprenentatge dels alumnes amb n.e.s.e.  

 

Proposta d’actuació 

 

 

Grup d’Educació Infantil: 

 

Aula de d’Educació Especial amb dotació d’un/a mestre/a especialista que 

donarà atenció als alumnes d’Educació Infantil a través dels Tallers d’audició 

i llenguatge. 

El tutor/a i el grup de professors que intervinguin en el procés 

d’aprenentatge de l’alumne, en seran corresponsables i juntament amb la 

comissió d’atenció a la diversitat en faran el seguiment, establiran la 

comunicació amb els pares i realitzaran el procés d’avaluació. 

 

Grup d’atenció del CI: 
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Aula de d’Educació Especial amb dotació d’un/a mestre/a especialista que 

donarà atenció als alumnes del cicle inicial  de Primària que tenen dificultats  

d’aprenentatge i que poden tenir PI en les matèries instrumentals. 

 

Els alumnes realitzaran, principalment,  treballs d’aspectes previs de 

lectoescriptura i activitats de reforç de les àrees de llengua i matemàtiques 

segons correspongui. 

  

 

 El tutor/a i el grup de professors que intervinguin en el procés 

d’aprenentatge de l’alumne, en seran corresponsables i juntament amb la 

comissió d’atenció a la diversitat en faran el seguiment, establiran la 

comunicació amb els pares i realitzaran el procés d’avaluació. 

 

 

 

Grup d’atenció d’escolarització compartida: 

 

En tots els nivells hi poden haver nens o nenes amb escolaritat compartida 

amb centres d’Educació Especial, per tant s’haurà d’establir un protocol 

d’horaris, d’actuacions i de coordinació específica del seu seguiment. La 

normativa actual, contempla aquesta possibilitat, indicant que l’alumne ha 

d’estar matriculat en el centre on passa més hores. Administrativament, 

però ha de constar i ocupar plaça en els dos centres. 

 

Grup d’atenció del CM: 

 

Aula de d’Educació Especial amb dotació d’un/a mestre/a especialista que 

donarà atenció als alumnes del Cicle Mitjà de Primària que tenen dificultats  

d’aprenentatge i que poden tenir PI en les matèries instrumentals. 

 

Els alumnes realitzaran, principalment,  treballs d’aspectes previs de 

lectoescriptura i activitats de reforç de les àrees de llengua i matemàtiques 

segons correspongui. 
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El/la  responsable d’aquests alumnes, en tots els aspectes que contempla la 

normativa vigent, és el tutor/a. 

 

Grup d’atenció del CS: 

 

Aula de d’Educació Especial amb dotació d’un/a mestre/a especialista que 

donarà atenció als alumnes del cicle superior  de Primària que tenen 

dificultats  d’aprenentatge , de desenvolupament personal i social  i que 

poden tenir PI . 

 

Els alumnes realitzaran, principalment,  treballs  de lectoescriptura i 

activitats de reforç de les àrees de llengua i matemàtiques segons 

correspongui. 

 

El/la  responsable d’aquests alumnes, en tots els aspectes que contempla la 

normativa vigent, és el tutor/a. 

 

Grup d’atenció als alumnes nouvinguts 

 

En tots els nivells hi poden haver nens o nenes que portin poc temps al 

nostre país i que desconeguin la nostra llengua i la nostra cultura. Aquests 

alumnes si són de primària i porten menys de 24 mesos a Catalunya el/la 

professor/a que determini el centre els atendrà en petit grup, o 

extraordinàriament  de forma individual, treballant principalment la llengua 

catalana, tant a nivell oral com escrit el nombre d’hores que s’estableixi a la 

PGC. 

 

 

La finalitat de tots els grups d’atenció, és el tractament de la diversitat.  

 

El centre, si la plantilla del mateix ho permet, realitzarà agrupaments 

flexibles, desdoblaments i treball en grups reduïts.  
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El centre vetllarà pels alumnes amb sobredotació intel·lectual, per tal 

d’atendre les seves necessitats educatives. 

 

 Comissió d’atenció a la diversitat: 

 

Estarà formada pels mestres especialistes d’Educació Especial, el 

professional de l’EAP, els coordinadors dels cicles, la coordinadora LIC i el 

Cap d’estudis. De forma puntual hi podran assistir els mestres tutors de les 

aules de referència o altres professionals que es consideri oportú. 

 

Es responsabilitzarà de tot el procés de seguiment de l’alumne, de la 

comunicació amb la família (sense  perjudici de les atribucions que li 

confereix la normativa vigent al tutor/a), i amb els professionals externs 

(sense  perjudici de les atribucions que li confereix la normativa vigent al 

professional de l’EAP), de la revisió de la  distribució dels alumnes en el 

nivell d’atenció adequat, i de la coherència de tota la proposta d’atenció a la 

diversitat del centre. 

 

**L’atenció inclusiva de l’alumnat quedarà explicitada en el Pla 

d’atenció a la diversitat 

 

 

 

3.2.-COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 
 

 

Objectius generals 
 

 
-Impulsar un projecte plurilingüe  on el català sigui l’eix vertebrador  i que 

s’articuli de forma coherent amb l’ensenyament de les altres llengües. 

 
-Procurar l’assoliment d’un bon nivell de competència comunicativa, per tal 

que en acabar l’ensenyament obligatori, l’alumne pugui utilitzar normalment 

i amb correcció les dues llengües oficials de Catalunya i adquirir un bon 

coneixement de la llengua anglesa. 
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-Realitzar una proposta metodològica de l’ensenyament i aprenentatge de 

les llengües, que s’ajusti a la realitat sociolingüística del centre. 

 

-Consolidar l’aprenentatge primerenc de la llengua anglesa al parvulari i 

realitzar experiències d’introducció d’aquesta llengua en àrees no 

lingüístiques. 

 

-Potenciar activitats d’us de la llengua catalana, no directament 

relacionades amb l’activitat ordinària del centre per tal d’afavorir les 

interaccions per millorar el seu aprenentatge i ús. 

 

 

 

 

Proposta d’actuació 

 

A l’Educació Infantil es realitzarà el desenvolupament de la llengua oral així 

com l’inici de l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura en llengua catalana. 

 

S’iniciarà també l’aprenentatge a nivell d’expressió oral de la llengua 

anglesa. 

 

Al cicle inicial de l’educació primària, s’ha d’assolir plenament l’aprenentatge 

de la lectura i escriptura en català i en el primer curs, s’introduirà 

l’aprenentatge de la llengua castellana a nivell oral i escrit, per arribar a 

final de cicle a transferir a  aquesta llengua els aprenentatges de les 

estructures lingüístiques comunes. 

 

Al llarg de l’etapa de primària s’aniran impartint continguts d’àrees no 

lingüístiques en llengua anglesa. 

 

En els cicles mitjà i superior de l’etapa de primària   es consolidarà la 

comprensió lectora i l’expressió oral i escrita de les llengües oficials a 

Catalunya i es treballaran aquests aspectes també en la llengua anglesa. 
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En aquest aspecte juga un paper fonamental el projecte de biblioteca de 

centre, potenciant el gust per la lectura, la recerca d’informació i el 

desenvolupament cultural de tots els membres de la comunitat. 

 

**El tractament específic de les llengües en el currículum queda 

explicitat en el projecte lingüístic. 

 

 

3.3.-INTEGRACIÓ DE LES NOVES TECNOLOGIES 

 

Objectius generals 

 

-Integrar les noves tecnologies en el procés d’ensenyament-aprenentatge i 

en l’avaluació de les diferents àrees el currículum. 

 

-Ajudar al desenvolupament de les competències bàsiques, en especial la 

competència comunicativa lingüística i audiovisual. 

 

-Utilitzar les Tic per presentar la informació en diferents formats, per 

comunicar-se de manera individual i col·lectiva i fent que el procés de 

lectura i escriptura, esdevingui més col·laboratiu. 

 

-Fer que les Tic , i especialment les pissarres digitals interactives, siguin un 

instrument rellevant en l’ensenyament de les diverses àrees del currículum. 

 

-Fer que els alumnes es mostrin responsables en l’ús dels mitjans 

tecnològics i crítics davant de la representació de la realitat que 

proporcionen. 

 

-Facilitar l’autonomia de l’aprenentatge tot facilitant flexibilitat en els tipus 

d’agrupament i en la diversitat d’activitats a realitzar, potenciant el treball 

en grup o de forma cooperativa. 
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-Fomentar les comunicacions internes i externes del centre i desenvolupar 

un veritable treball en xarxa, mitjançant la creació d’espais virtuals 

d’intercanvi d’informació. 

 

Proposta d’actuació 

 

L’enfocament metodològic anirà seguint dos línies paral·leles, d’una banda 

aprendre a dominar les eines tecnològiques i per l’altra aprendre a utilitzar-

les com a suport de l’aprenentatge dels continguts curriculars de les 

diferents etapes. 

 

A l’Educació Infantil els alumnes s’iniciaran en el treball amb l’ordinador 

exercitant-se en el control del ratolí i el teclat, amb aplicacions de resposta 

immediata, d’estimulació i exercitació autònomes. 

 

Així mateix es garantirà l’aprenentatge dels diferents llenguatges amb el 

suport de programes adequats i material audiovisual 

 

A l’etapa d’educació primària, s’haurà de fomentar el domini de les eines 

bàsiques de coneixement informàtic, per tal de garantir l’autonomia dels 

alumnes en l’ús del programari en català (processador de textos, editor de 

gràfics, full de càlcul, editor de presentacions) i de l’àmbit audiovisual. 

 

Paral·lelament s’impulsarà la integració de les TIC, en el desenvolupament 

del currículum i en el procés d’avaluació, amb una presència real, molt 

especialment de les pissarres digitals interactives en la realització de les 

activitats de les diferents àrees. 

 

Els alumnes s’han d’habituar en l’ús d’internet, tant des de la vessant de les 

possibilitats de comunicació com des de les diferents possibilitats de 

recursos apropiats a les diverses àrees curriculars. 

 

Els membres de la comunitat educativa s’han d’habituar a interactuar en un 

entorn virtual on els processos d’informació i de comunicació han 

d’esdevenir més àgils, a traves d’eines com el correu electrònic, la pàgina 



Projecte educatiu                                                                   Escola La Parellada 

 28 

web del centre,  la plataforma web i els espais virtuals de situacions 

d’ensenyament-aprenentatge. 

 

 

 

3.4.-CENTRE ACOLLIDOR I EDUCACIÓ COMUNITÀRIA 

 

Objectius generals 

 

-Establir un model de gestió i organització que garantitzi l’acollida del 

professorat nou que arriba a les aules i l’acollida de les noves famílies que 

matriculen els seus fills/es per primera vegada al centre. 

 

-D’acord amb el Pla d’acollida, s’ha de garantir la integració escolar i social 

de tot l’alumnat, amb independència de la llengua, cultura, condició social i 

origen. 

 

-Preveure un conjunt sistemàtic d’actuacions que afavoreixin la plena 

incorporació de tothom a la vida i a la dinàmica ordinària del centre incloent 

protocols d’actuació per l’alumnat nouvingut o amb risc d’exclusió social. 

 

-Potenciar el coneixement de la realitat mediata i immediata, per tal 

d’aconseguir que els alumnes tinguin consciència de Santa Oliva com a 

localitat i de Catalunya com a país. 

 

-Fomentar l’acció educadora més enllà del centre en cooperació amb 

l’ajuntament i altres entitats i aprofitant tots els recursos per assegurar la 

continuïtat i coherència educativa dels infants. 

 

-L’escola ha d’estar arrelada al seu entorn i vinculada a la seva realitat 

social, treballant amb xarxa i col·laborant amb l’entramat social que 

l’envolta. 
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-Donar una resposta educativa coherent i eficaç, com a resultat d’un treball 

pluridisciplinari de tots els professionals que intervenen en el procés 

educatiu de l’alumnat. 

 

-Dinamitzar la participació dels pares en la presa de decisions del centre, 

d’acord amb el que preveu la normativa vigent, i en els seus processos 

d’informació.  

 

-Fomentar l’obertura del centre i els seus espais i recursos pel 

desenvolupament d’activitats lligades a l’entorn, esportives, culturals i de 

lleure,  propiciant la participació de tot l’alumnat. 

 

 

Proposta d’actuació 

 

L’equip directiu del centre juntament amb els coordinadors de cicle i dels 

diferents projectes, es responsabilitzaran de facilitar l’adaptació al centre 

dels companys incorporats a la plantilla cada curs escolar. 

 

Es realitzaran una sèrie de reunions, per tal de donar informació sobre la 

idiosincràsia del centre, sobre la tasca professional a desenvolupar, sobre 

els espais físics del centre i qualsevol altra circumstància que pugui afavorir 

la integració del nou professorat. 

 

Quan arribi al centre un alumne nouvingut, es posaran en marxa tota una 

sèrie d’actuacions sistematitzades i consensuades que, des de l’assumpció 

de la interacció cultural, permetin que aquest pugui participar plenament de 

l’àmbit escolar i seguir, amb l’ajuda del mestre d’atenció a l’alumnat 

nouvingut, tan aviat com sigui possible amb relativa  normalitat el 

currículum. 

 

La coordinadora LIC i la comissió d’atenció a la diversitat determinarà les 

actuacions a realitzar a partir de la detecció de les necessitats educatives 

específiques de l’alumnat nouvingut, tant pel que fa a l’aprenentatge de la 
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llengua catalana, de la llengua castellana i de les altres matèries del 

currículum, com de la seva situació emocional i social. 

 

**En el Pla d’acollida del centre queda explicitat tot el procediment 

a seguir. 

 

Es donarà continuïtat als valors treballats al centre, mitjançant activitats de 

lleure que propiciïn la integració social de tots els alumnes, al mateix temps 

que ampliïn els continguts curriculars de les àrees. 

 

Se seleccionaran les propostes d’activitats que vinguin de l’Ajuntament i 

altres entitats culturals i es participarà en les que aportin una base cultural 

de coneixença de l’entorn mediat i immediat. 

 

S’establirà un vincle de comunicació amb els pares i mares dels alumnes, a 

traves de l’AMPA, per tal d’ajustar i facilitar la col·laboració en les activitats 

que desenvolupin en el centre. 

 

La participació dels membres de la comunitat escolar en la gestió de la 

institució, a través del Consell Escolar, ha de permetre superar barreres 

comunicatives i alhora transmetre uns canals de transparència i 

d’informació en tot el que fa referència a la presa de decisions. 

 

La comunicació en xarxa amb altres centres educatius, per tal de treballar 

en projectes comuns i establir fòrums d’intercanvi d’experiències ha de ser 

un dels aspectes a potenciar de les relacions del centre amb el seu entorn. 

 

 

 

 

4-GESTIÓ DEL SERVEIS COMPLEMENTARIS 

 

4.1.-MENJADOR 
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El servei de menjador és gestionat pel Consell Escolar del centre, que ha 

delegat les seves competències al Consell Comarcal del Baix Penedès. El 

menjar es fa a la cuina  del centre per una empresa contractada a l’efecte. 

La tutela i vigilància dels alumnes durant la franja horària de migdia, la 

desenvolupa una empresa d’activitats de lleure que en té adjudicada la 

gestió. 

Cada curs escolar es presenta al Consell Escolar el Pla de funcionament del 

menjador per tal que es realitzin les comprovacions pertinents per garantir 

que està d’acord amb la normativa vigent i es procedeixi a la seva 

aprovació. 

El Claustre de professors col·labora en el funcionament facilitant les 

comunicacions entre els monitors i les famílies i vetllant per tal de mantenir 

la coherència en el valors que es treballen al centre. 

 

 

4.2.-ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 

L’AMPA gestiona les activitats extraescolars, realitzant una oferta 

d’activitats de caire esportiu i cultural, que es realitza en les instal·lacions 

del centre. 

 

En el sí de l’AMPA hi ha constituïda una Associació Esportiva Escolar per tal 

de fomentar l’esport. Formaran part de la junta directiva de l’ AEE pares, 

professors i alumnes. 

 

Cada curs escolar l’AMPA presenta al Consell Escolar el Pla de funcionament 

de les activitats extraescolars per tal que es procedeixi a la seva aprovació. 

Les esmentades activitats han d’estar d’acord i donar continuïtat als valors 

del Projecte Educatiu de Centre. 

 

L’escola té establertes també activitats extraescolars encaminades a 

fomentar la cultura musical i el coneixement de les TAC. 

 

4.3. ACOLLIDA 
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En el cas que al centre s’implanti la sisena hora: 

 

El Consell Comarcal del Baix Penedès a través d’una empresa del sector del 

lleure, facilita la conciliació familiar, exercint la tutela dels alumnes de 

parvulari que tenen germans a primària i que tenen una diferència horària 

per raó d’aplicació de la sisena hora. 

 

El Consell Escolar del Centre dóna el vist-i-plau a la proposta organitzativa 

d’aquest servei a principi de cada curs escolar. 

 

 

5.- INDICADORS DE PROGRÉS 

Els indicadors que s’incorporen en aquest PEC s’han de 

contextualitzar a partir dels resultats obtinguts en la darrera AGD i 

els resultats del Pla d’autonomia de centre. 

5.1 Indicadors de context. 

La informació de context permet identificar els actors i el seu entorn (les 

característiques del centre, la cultura institucional, l’entorn familiar, l’entorn 

social, etc) permet valorar les necessitats i problemes i jutjar si els recursos 

(plantejaments institucionals, objectius, planificació,etc) són adequats a les 

necessitats. La informació de context permet també ponderar els resultats ( 

un determinat resultat no té el mateix valor en contextos diferents). 

5.2 Indicadors de resultats 

Els resultats entesos en sentit ampli (aprenentatges dels alumnes, 

satisfacció de la comunitat educativa, etc.) i  interpretats en el context, 

permeten conèixer el valor afegit que aporta el centre i relacionar aquest 

valor afegit amb els processos i recursos: processos d’aula i tutoria 

(activitats i estratègies), processos relacionats amb la gestió del centre 

(convivència, coordinació, participació, relació amb l’entorn, gestió de 

recursos) i recursos ( formals, humans i material). 

5.3  Indicadors de processos d’aula. 

La informació sobre els processo d’aula (metodologies) , permet identificar 

possibles desajustaments i mancances tant en la programació com en la 
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seva implementació, és a dir, permet proporcionar informació sobre 

l’adequació de les decisions i accions realitzades i desvetllar les causes que 

expliquen els resultats amb la finalitat de millorar-los. La informació sobre 

els processos ens permet, també, valorar l’adequació dels recursos i la 

utilització que d’ells se’n fa. 

5.-4 Indicadors de processos de centre. 

Els processos de centre (convivència, coordinació, participació, relació amb 

l’entorn, gestió de recursos, etc) han de facilitar la qualitat dels processos 

d’aula.En concret, els processos de centre han de fer possible: 

 Un projecte compartit de centre que respongui als plantejaments 

institucionals. 

 Una gestió eficaç i eficient dels recursos. 

 Una gestió tècnica i participativa del coneixement. 

 Un entorn educatiu favorable a l’aprenentatge : clima de centre. 

 Una sinèrgia en l’acció: l’acció combinada de diferents sectors i 

òrgans del centre per complir les finalitats preteses. 

5.5 Indicadors de recursos: 

Els recursos disponibles del centre (els plantejaments institucionals, la 

planificació  i avaluació, la formació, els recursos humans i materials) 

faciliten la correcta aplicació dels processos de centre i d’aula. El 

coneixement sobre l’adequació dels recursos resulta  imprescindible per 

formular judicis ajustats sobre els processos i els resultats. 

  

 

6.-SISTEMA D’ACTUALITZACIÓ DEL PEC 

 

El PEC de l’Escola La Parellada és un projecte viu i dinàmic que s’ha de 

contrastar amb la realitat de la seva implementació .Per tant de forma 

periòdica es farà una anàlisi de la seva evolució i es revisarà, si és 

necessari.   
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El Consell Escolar del centre, dóna el vist i plau a la proposta organitzativa 

d’aquest servei a principi de cada curs escolar. 

 

 

 

 

Aprovat en la sessió del Consell Escolar realitzada el dia 13 de 

desembre  de    2011 

 

Ho certifico a Santa Oliva el  13 de desembre   de 2011 

 

Josep Mª Fontanet Feliu 

EL PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR 

 

 


