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1. CONTEXT 
 

L’Escola Mare de Déu del Patrocini està situada a la plaça Joan Maragall n.3, en un 
barri una mica apartat del centre històric de la població de Cardona.  
La vida econòmica de Cardona, igual que passa amb la resta de la seva història, 
havia girat entorn d’un recurs elemental: la sal. A causa de la greu crisi econòmica 
pel tancament de la mina el 1990 i de la desaparició de la indústria tèxtil a la dècada 
anterior, sense alternatives, Cardona va sofrir una davallada molt important de 
població i un fort envelliment d'aquesta. Actualment Cardona compta amb una 
població de 5.116 habitants (2011), dels quals un 0,5% son immigrants, gairebé tots 
de fora de la UE. 
El nivell econòmic i cultural és mitjà. L'activitat econòmica fonamental es situa en el 
sector terciari (51,7%), amb l’activitat comercial i de serveis com a més destacada. 
En segon lloc, cal destacar la importància de la indústria (27,8%) seguit de la 
construcció (12,2%) i l’agricultura (8,3%). Actualment es registra un atur del 15,09%. 
La vila compta amb un patrimoni natural, històric i cultural de primer ordre que 
ofereix grans possibilitats de desenvolupament dels àmbits d’activitat vinculats al 
turisme i la cultura. 
Tot i que, actualment, la taxa d'immigració és força baixa, la presència del català al 
carrer no està generalitzada encara. 
La majoria d'activitats culturals i lúdiques (esports, teatre, fires, concerts...) es fan en 
llengua catalana. 
 
2. IDENTITAT I CARÀCTER PROPI  
 
2.1.  Principis rectors (LEC)  

 
El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per l’Estatut, 
es regeix pels principis generals següents:  
 
- El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta 

de legislació vigent.  
- La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la 

llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.  
- La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de 

tots els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts 
amb fons públics.  

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

- El pluralisme.  
- La inclusió escolar i la cohesió social.  
- 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.  
- El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el 

respecte a la convivència.  
- El respecte i el coneixement del propi cos.  
- El foment de la pau i el respecte dels drets humans.  
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- El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable 
dels recursos naturals i del paisatge.  

- El foment de l’emprenedoria.  
- La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.  
- L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola.  
- L’educació al llarg de la vida.  
- El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i 

moral que vagi d’acord amb llurs conviccions.  
- L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.  

 
2.2. Caràcter propi  

 
L’Escola  Mare de Déu del Patrocini de Cardona és una escola pública i està 
administrada i gestionada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
- És una escola inclusiva , per a tothom, on es tracta a tothom en funció de les seves 

diferències i per això organitza els suports per atendre la diversitat, segura, 
acollidora, col·laboradora i motivadora, que fomenta la participació i on cadascú és 
valorat ja que entén la diferència com a valor a integrar per a l’enriquiment del grup 
i cadascú dels seus membres. Això és el fonament primordial per a que tot 
l’alumnat assoleixi els majors nivells de competència. Es pretenen desenvolupar 
valors inclusius, compartits per tot el professorat, l’alumnat, els membres del 
consell escolar i les famílies, i que es transmetin a tots els nous membres del 
centre. Per això l’escola disposa del Pla d’atenció a la diversitat (PAD) (ANNEX 1) 
gestionat per la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) i del Pla d’acollida de 
centre. (ANNEX 2) 
 

- Escola catalana , que utilitza el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 
 

- Escola laica , que respecta les diferents religions. El nostre centre es mostra 
respectuós amb les conviccions religioses de mestres, alumnes, pares i mares , així 
com d'altres membres que puguin tenir relacions amb la comunitat escolar. L'opció 
que fan les famílies per la formació religiosa o els ensenyaments alternatius serà 
vàlida per a tota l'etapa d'educació primària, si bé es podrà rectificar l'opció per 
escrit abans de començar un nou curs. 

- Escola respectuosa amb la pluralitat.  Es fomenta el respecte vers les diferents 
ideologies personals i pluralisme polític, potenciant valors com: solidaritat, respecte 
a l’altre, actitud de diàleg, i rebutjant qualsevol tipus de dogmatisme o 
adoctrinament. 
 

- Escola arrelada al medi . L’escola fomenta el coneixement progressiu (geografia i 
història de l’entorn, tradicions, festes, llengua...) de la realitat local, comarcal, 
nacional, etc. L’escola tindrà especial cura de la seva projecció social.  
 

- Escola amb una formació integral . L’escola procurarà una educació integral en 
tots els aspectes: intel·lectual, cultural, creatiu, artístic, físic, crític... sempre partint 
de la realitat més immediata i prepararà homes i dones pel futur que siguin 
capaços de conviure, d’estimar la terra, de ser autònoms, emprenedors i de lluitar 
per uns valors democràtics com la solidaritat, la llibertat, la pau i la tolerància, en 
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front de d’individualisme, la competitivitat i l’egoisme. L’escola no valorarà només 
l’aprenentatge de certs coneixements sinó també els hàbits de treball i les actituds, 
ajudant no solament al treball intel·lectual sinó també als aspectes manipulatius i 
de convivència.  S’ha de buscar i trobar un equilibri entre els nivells mínims a 
assolir per part de l’alumnat. 
 

- Escola compromesa amb l’entorn . L’escola establirà lligams amb el seu entorn 
més immediat, com una font d’enriquiment pel mateix treball escolar, tot i fomentant 
l’esperit de col·laboració. 
 

- Escola compromesa amb el medi ambient . La nostra escola és Escola Verda. Això 
promou un canvi en la cultura de centre. El procés educatiu que  provoca aquest 
canvi no només es dóna a l'aula, sinó també en tots els moments i espais de la 
vida escolar. L'educació per a la sostenibilitat potencia els grups de treball i la 
realització de projectes compartits i contextualitzats. Això provoca un canvi en 
l'àmbit de la vida al centre i el clima escolar, que facilita la implicació de tota la 
comunitat educativa (professorat, alumnat, famílies, personal no docent,etc.) en la 
presa de decisions i en l'acció.  
 

- Escola compromesa amb la salut integral.  L’escola promou la salut des de la 
infància amb l'adquisició d'hàbits saludables que redueixin els riscos de la malaltia 
cardiovascular i millorin la qualitat de vida a l'edat adulta. S’incideix en quatre 
aspectes bàsics: l'adquisició d'hàbits d'alimentació saludable, la pràctica d'activitat 
física, el coneixement del funcionament del cos i del cor i el desenvolupament dels 
factors de protecció davant les addiccions. Per aquest motiu participa en el 
programa de Salut Integral (SI!). 
 

- Escola compromesa amb la convivència  de tota la comunitat educativa. Tots els 
membres de la comunitat escolar tenen el dret a una bona convivència i el deure 
de facilitar-la. A l’escola ha de regnar un bon ambient, una relació cordial i bon 
tracte entre tots els membres i per això tothom s’esforçarà per mantenir una bona 
convivència i un bon clima de treball. L’escola aposta pel foment de la cultura de la 
pau, de la mediació i la resolució pacífica de conflictes. Les regles de convivència 
es basen genèricament en els principis democràtics i específicament en els 
principis i normes que deriven de la llei d’educació. Per això l’escola disposa d’una 
comissió de convivència que elabora i revisa el Pla de convivència. (ANNEX 3). 

 
3. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE  

 
L’escola va ser inaugurada el curs 1974 - 1975. Està composta de dos edificis. 
L’estructura funcional de l’escola està constituïda per: 
 
- Tres aules d’educació infantil, set aules d’educació primària, tres aules polivalents, 

una aula d’educació especial, biblioteca, laboratori, aula d’informàtica, aula 
d’audiovisuals, sala d’actes, aula de música, aula d’anglès i aula de psicomotricitat. 

- Menjador, gimnàs, farmaciola i ascensor. 
- Recursos professorat, cinc tutories, despatx, secretaria, direcció, consergeria i 

despatx de l’AMPA. 
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- Quatre pistes exteriors de joc i d’esbarjo per als cicles inicial, mitjà i superior, un 
pati d’esbarjo per a l’educació infantil i zona enjardinada amb varietat d’arbres, 
arbustos, plantes... 

- Estació meteorològica, casa del conserge. 
- Escala d’emergència, sala de calderes de la calefacció de l’edifici escolar, sala de 

la caldera de la calefacció del gimnàs, parallamps, serveis alumnat, serveis 
professorat, magatzems personal neteja, quadres elèctrics i aparcaments.  

 
4. PLANTEJAMENTS EDUCATIUS: prioritats i objectius educatius 

 
Les prioritats de la nostra escola estan alineades amb l’objectiu prioritari del Servei 
d'Educació de Catalunya, que és desenvolupar al màxim les capacitats de tots i 
cadascun dels/de les nostres alumnes, com a principi fonamentador de l'equitat i 
garantia, alhora, de la cohesió social. S’entén que els objectius generals han de 
constituir la línea bàsica de treball de la comunitat educativa. 
Aquests objectius generals són: 
 
- Adquirir les competències bàsiques , que han de contribuir al desenvolupament 

personal de l'alumne/a. En especial, assolir un bon nivell d’expressió i comprensió 
orals, d’expressió escrita i de comprensió lectora, d’habilitats matemàtiques 
bàsiques i d'autonomia en l'aprenentatge. Així mateix, consolidar l'hàbit de lectura 
independent, diària i reflexiva, que formi lectors capaços d’accedir al contingut de 
qualsevol text. Per això es disposa del pla de lectura de centre (PLEC). (ANNEX 4) 
 

- Emprar el català , llengua pròpia de Catalunya, com a llengua vehicular i 
d’aprenentatge. El català serà la llengua d’ús i de comunicació en la vida 
quotidiana. L’escola farà l’aprenentatge en català des del primer moment (educació 
infantil), de forma activa i engrescadora. El català serà la llengua base 
d’aprenentatge i el castellà la segona llengua que s’introduïrà a primer de cicle 
inicial. L’objectiu a aconseguir passa per un domini oral del català en acabar el 
cicle inicial i escrit en acabar el cicle mitjà, i un domini oral i escrit del català i del 
castellà en acabar l’educació primària. La llengua anglesa s’introduirà a 2n 
d’educació infantil; l’objectiu serà que l’alumnat n’adquireixi les competències 
d’escoltar, llegir, conversar, parlar i escriure, d'acord amb el Marc europeu comú de 
referència. Amb l’objectiu de regular el tractament i ús de les llengües a l’escola es 
disposa del Projecte lingüístic. (ANNEX 5) 
 

- Identificar precoçment els trastorns de l’aprene ntatge, de la comunicació i el 
llenguatge i de la conducta, i buscar l’adequada atenció  metodològica i 
personalitzada , amb el benentès que l'atenció educativa de tot l’alumnat es regeix 
pel principi d’escola inclusiva. També es vetllarà per donar atenció específica a 
l’alumnat amb altes capacitats , perquè puguin, dins del marc curricular establert, 
desenvolupar al màxim el seu talent, en benefici d’ells/es mateixos/es i dels seus 
companys o companyes. Amb aquests objectius, tal com s’ha dit abans, l’escola 
disposa de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) que gestiona el Pla d’atenció 
a la diversitat (PAD).  
 

- Utilitzar les TIC i els recursos digitals  per tal d’afavorir la millora dels processos 
d'ensenyament i aprenentatge i dels resultats escolars, així com donar suport a 
l'atenció a les necessitats educatives específiques i a la diversitat de l’alumnat el 
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qual ha de desenvolupar la competència digital en tots els nivells educatius. 
L’escola aposta per les noves tecnologies i l’afavoriment de la innovació 
metodològica. Per això l’escola disposa de la comissió TAC amb l’objectiu 
d’elaborar, revisar i fomentar l’aplicació del Pla TAC (tecnologies d’aprenentatge i 
coneixement). (ANNEX 6) 
 

- Millorar els resultats de l’aprenentatge  a través d’una cultura de l’avaluació , ja 
sigui a través de les proves de competències bàsiques de 6è d'educació primària, 
les proves d’avaluació diagnòstica o les proves internes. Les dades que aporten 
sobre el conjunt del sistema educatiu, sobre cada alumne en particular i sobre el 
centre, permetran aplicar,  si escau, modificacions de millora a tots els nivells del 
nostre alumnat tant individuals com de grup. 
 

- Promoure la convivència i la cohesió social . 
 

5. EL CURRÍCULUM  
 

5.1. Criteris d’organització pedagògica  
 

El nostre centre impartirà les etapes d’educació infantil (segon cicle) i primària.  
 
- El segon cicle de l’educació infantil , de caràcter gratuït, s’organitzarà d’acord 

amb els principis d’educació comuna, inclusiva i coeducadora. Es posarà una 
atenció especial a la diversitat de l’alumnat, a la detecció i intervenció en les 
dificultats d’aprenentatge tan bon punt es produeixin i a la relació amb les famílies, 
proporcionant situacions educatives que permetin un desenvolupament integral de 
l’alumnat. 

- Aquest cicle consta de 3 nivells. L’alumnat s’adjudicarà al nivell que li correspongui 
per edat i s’iniciarà l’any natural en què compleixin 3 anys. 

- El professorat tutor d’aquest cicle serà especialista en educació infantil. 
- Es garantirà la coordinació del primer cicle de l’educació infantil amb el cicle inicial 

de l’educació primària, per tal d’assegurar una transició adequada de l’alumnat i 
facilitar la continuïtat del seu procés educatiu. 

 
- L’educació primària , de caràcter obligatori i gratuït, s’organitzarà d’acord amb els 

principis d’educació comuna, coeducadora, el reconeixement de la diversitat, així 
com l’atenció a la diversitat. Es posarà una especial atenció a l’adquisició de les 
competències bàsiques, a la detecció precoç i tractament de les dificultats 
d’aprenentatge tan bon punt es produeixin, a la tutoria i orientació educativa de 
l’alumnat i a la relació amb les famílies per donar suport al procés educatiu dels 
seus fills i filles. 

- Comprèn sis cursos acadèmics, que es cursaran normalment entre els sis i els 
dotze anys. S’organitzarà en cicles de dos cursos cada un: cicle inicial, cicle mitjà i 
cicle superior. 

- L’educació primària mantindrà la coherència amb l’educació infantil i amb 
l’educació secundària obligatòria, garantint la coordinació entre les etapes, per tal 
d’assegurar una transició adequada de l’alumnat entre etapes i facilitar la 
continuïtat del seu procés educatiu. 
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5.2. El projecte curricular  

 
- El currículum d’educació infantil  és el conjunt de capacitats, objectius, continguts i 

criteris d’avaluació de les diverses àrees. En l’etapa d’educació infantil s’afavorirà 
que els infants desenvolupin les capacitats que els han de permetre créixer 
integralment com a persones en el món d’avui, en uns aprenentatges continuats i 
progressius, que seguiran en l’etapa d’educació primària amb l’adquisició de les 
competències bàsiques que ha d’assolir l’alumnat en finalitzar l’educació 
obligatòria. 

 
- Les àrees de coneixement i experiència són: 
 

- Descoberta d’un mateix i dels altres. 
- Descoberta de l’entorn. 
- Comunicació i llenguatges. 

 
- Les àrees s’interrelacionen per crear uns espais d’aprenentatge globalitzats on es 

contribueixi al desenvolupament integral dels infants, acostant-los a la interpretació 
del món, donant significat i facilitant-ne la participació activa. 
 

- A l’educació primària  el currículum s’organitza en àmbits que agrupen, segons la 
seva afinitat i el seu caràcter complementari, les àrees de coneixement. Formen 
part del currículum els elements següents: 
- Les competències bàsiques pròpies de cada àmbit agrupades en dimensions: 
competències vinculades directament a un àmbit, que l’alumne ha d’assolir en 
acabar l’etapa i que contribueixen a l’assoliment de les competències bàsiques. 
S’entén per competència bàsica la capacitat d’una persona de resoldre problemes 
reals en contextos diversos integrant coneixements, habilitats pràctiques, actituds i 
altres components socials i de comportament que es mobilitzen conjuntament per 
assolir una acció eficaç i satisfactòria. L’adquisició d’una determinada competència 
se sustenta en experiències d’aprenentatge interdisciplinars en les quals els 
coneixements i les habilitats interactuen per donar una resposta eficient en la 
tasca que s’executa. La competència comporta la integració harmònica de 
coneixements, habilitats i actituds. Les competències bàsiques són aquelles que 
tots els alumnes han d’adquirir en un grau suficient en acabar la seva 
escolarització obligatòria i que li han de permetre poder incorporar-se a la societat 
com a un ciutadà actiu i assegurar els fonaments sobre els quals construirà el seu 
procés formatiu al llarg de la vida. La programació de totes les activitats del centre, 
tant d’aula com complementàries i extraescolars, ha de contribuir a l’adquisició de 
les competències bàsiques pròpies de cada àmbit, fent èmfasi en la funcionalitat i 
utilitat dels aprenentatges sense excloure els de caire més conceptual. 

- Els continguts clau de cada dimensió: continguts que contribueixen en major 
mesura al desenvolupament de les competències de cada una de les dimensions. 

- Els continguts de cada àrea establerts per cicles: objectes d’aprenentatge i 
sabers, coneixements, conceptes, procediments i actituds que degudament 
combinats i contextualitzats permeten assolir les competències bàsiques. Es 
presenten agrupats per blocs de continguts. 

- Els criteris d’avaluació de cada àrea establerts per cicles: enunciats que 
expressen el tipus i grau d’aprenentatge que s’espera que hagin obtingut els 
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alumnes en un moment determinat i que han de ser el referent per les diferents 
avaluacions. 

- Les orientacions metodològiques de cada àmbit: criteris per dissenyar activitats 
d’aprenentatge de caràcter competencial. Fan referència a la tipologia d’activitats, 
a la temporització, als materials o recursos a utilitzar, a l’organització social de 
l’aula i a les mesures personalitzades per atendre la diversitat. 

- Les orientacions per a l’avaluació de cada àmbit: indicacions per a l’avaluació del 
procés d’ensenyament i aprenentatge que inclouen criteris i instruments que 
permeten valorar l’assoliment de les competències bàsiques pròpies de cada 
àmbit per part de l’alumne i contribuir a l’autoregulació del seu aprenentatge. Fan 
referencia al caràcter formatiu de l’avaluació. 

 
- Les àrees de coneixement en què s’organitza l’educació primària són les següents: 
 
a) Àmbit lingüístic 

Àrea de llengua catalana i literatura. 
Àrea de llengua castellana i literatura. 
Àrea de primera llengua estrangera. 

b) Àmbit matemàtic 
Àrea de matemàtiques. 

c) Àmbit de coneixement del medi. 
Àrea de coneixement del medi natural. 
Àrea de coneixement del medi social i cultural. 

d) Àmbit artístic 
Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa. 

e) Àmbit d’educació física 
Àrea d’educació física. 

f) Àmbit d’educació en valors 
Àrea d’educació en valors socials i cívics o àrea de religió. 

 
- El projecte curricular de centre es basarà en el desenvolupament i concreció del 

currículum oficial en programacions anuals i unitats didàctiques de les diverses 
àrees. 
 

- Les programacions anuals de les diverses àrees recolliran els objectius, les 
competències bàsiques (capacitats a educació infantil), els continguts, els criteris 
d’avaluació, la connexió entre les diverses àrees i els criteris metodològics i 
d’atenció a la diversitat. Els equips de cicle les revisaran anualment a fi d’adaptar-
les a la situació del moment i a les necessitats de l’alumnat. 
 

- Les unitats didàctiques recolliran els objectius, les competències bàsiques 
(capacitats a educació infantil), els continguts, els criteris d’avaluació, les activitats, 
recursos, l’organització de l’aula, l’atenció a la diversitat, la temporització i les 
activitats d’avaluació. 

- A primària es realitzarà, com a mínim, un treball interdisciplinari cada curs escolar.  
 

- A primària, els horaris dedicats a les àrees lingüístiques seran els que consten en 
el projecte lingüístic. En la resta d’àrees, es distribuiran les hores de dedicació 
respectant els horaris mínims de l’etapa establerts en el currículum oficial. 
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Programacions. (ANNEX 7) 
 
5.3. L’avaluació i promoció  

 
- L'avaluació de l'alumnat serà contínua i global, amb la finalitat de detectar les 

dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i prendre les mesures 
necessàries a fi que l'alumne o l'alumna puguin continuar amb èxit el seu 
aprenentatge. Es tindrà en compte el seu progrés en el nivell d’adquisició de les 
competències bàsiques pròpies de cada àmbit i el conjunt d’àrees del currículum. 
 

- L’avaluació tindrà un caràcter, regulador i orientador del procés educatiu, i la 
informació que proporciona haurà de permetre no tan sols millorar els 
aprenentatges de l’alumnat sinó també els processos d’ensenyament emprats i la 
pràctica docent. L’avaluació també ha de constatar l’assoliment dels resultats de 
l’aprenentatge. 
 

- Els referents per a l’avaluació seran l’assoliment de les competències bàsiques i els 
criteris d’avaluació de les àrees establerts per cada nivell. Així mateix, es prendran 
en consideració els diferents elements del currículum, el treball fet a classe i 
l’interès i l’esforç  per progressar demostrat per l’alumne/a. Es posarà especial cura 
en el caràcter formatiu de l’avaluació. Per això es fomentaran les activitats 
d’autoavaluació i de coavaluació.  

 
- Els criteris establerts per cada àrea seran públics. El centre n'informarà a les 

famílies i a l'alumnat.  
 
- L'alumnat estarà informat en tot moment del seu progrés per tal d'orientar el seu 

rendiment cap a l'èxit escolar i poder prendre, amb l'ajut del professorat, decisions 
per millorar. De la mateixa manera, les famílies tindran informació sobre el procés 
d'aprenentatge dels seus fills o les seves filles, referenciats al nivell exigit, i rebran 
orientacions per ajudar-los a millorar, amb pautes de treball per aplicar en l'àmbit 
familiar i amb el seguiment conjunt d'aquest treball per les famílies i l'escola.  

 
- En el supòsit que el progrés de l’alumne no sigui l’adequat, s’establiran mesures i 

suports per atendre les seves necessitats educatives per poder seguir el procés 
educatiu. Aquestes mesures i suports s’adoptaran en qualsevol moment de l’etapa 
i, si escau, es procedirà a una valoració psicopedagògica de l’alumne per tal 
d’identificar les seves dificultats i ajustar la intervenció docent a les necessitats de 
l’alumne. 
 

- En cas que un alumne o una alumna segueixi un pla individualitzat amb importants 
adaptacions amb relació als estàndards ordinaris, la família estarà informada de la 
incidència d'aquest fet en l'assoliment dels nivells bàsics de les àrees 
instrumentals. 

 
- En el cas de l'alumnat que acaba el curs sense haver assolit el nivell de 

competències bàsiques per a la seva participació en les activitats habituals del cicle 
curs següent, es valorarà la conveniència que pugui romandre un any més en el 
mateix curs, segons els criteris de promoció que consten en les Normes 
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d’organització i funcionament del centre (NOFC) (ANNEX 8) i en el Pla d’atenció a 
la diversitat.  

 
6. L’ORGANITZACIÓ 

 
6.1. Criteris que defineixen l’estructura organitza tiva 

 
6.1.1.  El Claustre 

 
Actualment el centre compta amb un claustre de 16 mestres (incloses les reduccions 
de jornada). 
La ràtio alumnat/professorat és de 12,96 alumnes/mestre/a (175 alumnes / 13,5 
mestres). 
Comptem amb un equip de mestres estables, la qual cosa permet reajustar la presa 
de decisions amb facilitat. 
 
El professorat està distribuït en els següents llocs de treball: 
 
- Educació infantil: 4 
- Educació primària: 5 
- Educació primària, anglès:1,5 
- Educació primària, educació física:1 
- Educació primària, música: 1 
- Educació especial: 1 
- Religió catòlica: 0,375 
 
El total de llocs de treball és de 13,875, ocupats de la següent manera: 
 
- 13 propietaris/àries definitius/ves. 
- 1 interí/na a ½ jornada. 
- 1 personal laboral a 0,375 de jornada. 
- 1 substitut/a a 1/3 de jornada. 
 

6.1.2. L’alumnat 
 
La mitjana d’alumnes en els darrers anys és de 175 alumnes. Actualment hi ha 169 
alumnes. L’alumnat està distribuït en 9 grups-classe, 3 d’Ed.Infantil i 6 d’Ed. 
Primària. 
La mitjana d’alumnes per aula és de 19 alumnes. 
 

6.1.3. Les famílies 
 

Actualment hi ha 122 famílies. Hi ha una AMPA amb 101 famílies associades.  
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6.3. Lideratge i equips de treball. 
 
6.3.1. Els òrgans unipersonals de govern  
 

El director o la directora 
 
El director o directora representa en el centre l’administració que n’és titular, és 
responsable de l’organització, la gestió, el funcionament i l’administració del centre, 
n’exerceix la direcció pedagògica, té funcions de representació i lidera la comunitat 
escolar. És cap de tot el personal. 
Aquestes funcions s’exerceixen en el marc de l’ordenament jurídic vigent, del 
projecte educatiu del centre i del projecte de direcció aprovat. 
El director o directora respon del funcionament del centre i del grau d’assoliment dels 
objectius del projecte educatiu, d’acord amb el projecte de direcció, i ret comptes 
davant el consell escolar i l’administració educativa.  
 
La persona cap d’estudis  

 
El o la cap d’estudis és nomenat per la direcció del centre, per un període no 
superior al de mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, 
com a mínim, per un curs sencer. 
Correspon al cap d’estudis exercir les funcions que li delegui la direcció 
preferentment en els àmbits curricular, d’organització, coordinació i seguiment de la 
impartició dels ensenyaments i altres activitats  de centre i d’atenció a l’alumnat, 
d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció i consta a les normes 
d’organització i funcionament del centre. 
El/la cap d’estudis substitueix el director o directora en el cas d’absència, malaltia o 
vacant. 
 
El secretari o la secretària 

 
El secretari o la secretària és nomenat per la direcció del centre, per un període no 
superior al de mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, 
com a mínim, per un curs sencer. 
Correspon al secretari o secretaria exercir les funcions que li delegui la direcció 
preferentment en els àmbits de la gestió econòmica, documental, dels recursos 
materials i de la conservació i manteniment de les instal·lacions, d’acord amb el que 
prevegi el projecte de direcció i consta a les normes d’organització i funcionament 
del centre. 
Correspon també  al secretari o la secretària l’exercici de les funcions pròpies de la 
secretaria del claustre i del consell escolar del centre, i d’aquells altres òrgans 
col·legiats en què les normes d’organització i funcionament així ho estableixin.  

 
Equip directiu 

 
L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre i les persones membres han 
de treballar coordinadament en l’exercici de les seves funcions. 
L’equip directiu del centre està format pel director o la directora, que el presideix, la 
persona cap d’estudis i la persona secretaria. 
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Els membres de l’equip directiu són els responsables de la gestió del projecte de 
direcció. 
El director o directora pot delegar en els membres de l’equip directiu les funcions 
establertes per la normativa vigent i altres. 
Correspon al director o a la directora fer cessar els membres de l’equip directiu i 
també l’assignació o la delegació de funcions a altres membres del claustre, i la 
renovació d’aquestes funcions. 
L’administració educativa avalua l’acció directiva i el funcionament del centre. 

 
6.3.2. Òrgans col·legiats de participació en el gov ern  

 
El claustre 

 
Del claustre en forma part tot el professorat de l’escola. 

 
El consell escolar   

 
 El consell escolar està format per: 
 

- l’equip directiu. 
- el sector mestres: quatre. 
- el sector pares i mares: quatre (tres electes, un/a nomenat per l’AMPA més 

representativa) 
- el sector PAS: un/a. 
- representant de l’Ajuntament: un/a 

 
- Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es 

renoven per meitats cada dos anys. 
- Les eleccions per a la constitució o renovació de membres del consell escolar, les 

convoca el director o directora del centre. 
- Les vacants del consell escolar s'han d'ocupar pel procediment establert a les 

normes d'organització i funcionament del centre. 
- La condició de membre del consell escolar es perd quan es deixa el càrrec que 

comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser 
elegible o quan l'òrgan que l'ha designat en revoca la designació. 

- Transcorregut el termini de dos anys de la darrera renovació, la direcció convocarà 
eleccions per a la renovació parcial dels membres del consell escolar del centre, en 
la meitat que en cada cas correspongui, d’acord amb la regulació. 

- El consell escolar es reunirà, com a mínim,  a l’inici de curs i farà una reunió cada 
trimestre i una al final de curs. 

 
Les comissions del consell escolar són: 
 
La comissió econòmica està formada  per: 
 
- presidenta o presidenta (director o directora del centre) 
- representant mares i pares 
- representant professorat 
- secretari o secretària 
La comissió de convivència està formada per: 
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- presidenta o presidenta (director o directora del centre) 
- representant mares i pares 
- representant professorat 
- secretari o secretària 
 
La junta permanent està formada per: 
    
- presidenta o presidenta (director o directora del centre) 
- cap d’estudis 
- representant mares i pares 
- representant professorat 
- secretari o secretària 
 
Els representants al consell escolar municipal seran: 
    
- director o directora  
- sector mestres: un mestre o una mestra 
- sector pares i mares: un pare o mare 
- representant sector PAS 
  
Hi haurà un referent de coeducació escollir del sector pares o mares o del sector 
mestres. Actualment la representant és del sector mestres. 
 

6.3.3. Òrgans unipersonals de coordinació 
 

Coordinadors o coordinadores dels equips del cicle 
 
- Educació infantil. 
- Cicle inicial. 
- Cicle mitjà. 
- Cicle superior.  

 
Altres o coordinadores  

   
- Coordinador o coordinadora d’educació infantil. 
- Coordinador o coordinadora de primària. 
- Coordinador o coordinadora lingüístic o lingüística. 
- Coordinador o coordinadora de prevenció de riscos laborals. 
- Coordinador o coordinadora d’informàtica. 
- Coordinador o coordinadora de biblioteca. 
- Coordinador o coordinadora del projecte SI!. (actualment) 
- Coordinador o coordinadora dels projectes Escoles Verdes i Euronet (actualment)

  
Substitució temporal d’òrgans unipersonals de coord inació 
 
A partir de l’inici del tercer mes de baixa o absència temporal de la persona titular 
d’un òrgan unipersonal de coordinació, el funcionari o funcionària docent que en 
tingui assignades transitòriament les seves funcions té, per la durada del 
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nomenament, els mateixos drets i obligacions que corresponen a la persona titular 
de l’òrgan. 

      
6.3.4. Altres òrgans col·legiats 

 
Grup de coordinació / Comissió pedagògica   

 
El grup de coordinació està format pels coordinadors  o les coordinadores dels 
equips de cicle i l’equip directiu. De la comissió pedagògica en formen part els 
mateixos o les mateixes que formin el grup de coordinació, l’especialista d’educació 
especial i, puntualment quan se li demani, també en formarà part la persona l’EAP 
del Bages que intervé a l’escola. 

 
Equips de cicle 

 
En formen part els mestres i les mestres del centre agrupats en educació infantil, 
cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. 
 
Comissions i grups de treball del claustre  

 
- Comissió de projectes (salut, Escoles Verdes...) 
- Comissió d’atenció a la diversitat (Cad) / Comissió de convivència 
- Comissió TAC, biblioteca i difusió escolar 

 
En aquestes comissions hi ha representants de tots els cicles. 

 
Grup impulsor ILEC 

 
En formen part  el director o directora, el/la cap d’estudis, un/a representant de cada 
cicle i l’assessora LIC. 

 
Comissions mixtes  

 
- Comitè ambiental. Està format per dos representats de l’alumnat, dos representants 

del professorat, un/a representant de l’equip directiu, un/a representant de les 
famílies, un/a representant de l’Ajuntament i el conserge.  

- Comissió de menjador. Està formada per el/la directora, el/la secretària, un/una 
mestre/a i un /una representant de l’AMPA. La comissió de menjador es reunirà un 
cop per trimestre. 

- Comissió “llibre verd” (del projecte de reutilització de llibres de text). Està formada 
per un membre de l’equip directiu delegat/da per el/la president/a del consell 
escolar, un/a representant de mestres, per dos representants de pares o mares i 
per el/la secretari/a. 

 
Junta de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes 

 
- President/a.    
- Vicepresident/a. 
- Secretari/a.   
- Tresorera. 
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- Vocals.  
     

6.3.5. Els tutors i les tutores 
 

L’acció tutorial té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, al 
desenvolupament personal i social de l’alumnat en els aspectes intel·lectual, 
emocional i moral, d’acord amb la seva edat, i comporta el seguiment individual i 
col·lectiu de l’alumnat per part de tot el professorat. 
Cada grup d’alumnes tindrà un mestre tutor o una mestra tutora. Els tutors i les 
tutores els nomena el director o directora del centre per un curs acadèmic, escoltat el 
claustre en relació als criteris corresponents. 
Les funcions dels tutors i les tutores estan relacionades amb l’equip directiu, 
coordinadors/es de cicle, coordinadors/es de comissions, grups de treball, 
col·laboració amb l’EAP i amb les famílies. 

 
La comunicació amb les famílies 

 
Durant els mesos de setembre i octubre els coordinadors o coordinadores de cicle 
convocaran reunions de famílies per a cada cicle educatiu on es donaran els trets 
generals del centre  i més concrets del curs. 
A finals del mes de juny del curs anterior, es convocarà a les famílies de l’alumnat 
que s’incorporarà a primer curs d’educació infantil. En aquesta reunió el tutor o la 
tutora actuals i la del curs següent donaran informació detallada del funcionament de 
l’escola i de la classe. 
El professorat disposarà d’una hora setmanal per atendre individualment a les 
famílies informant-les del procés d’aprenentatge del seu fill o de la seva filla, 
intercanviant informació i promovent la cooperació de les famílies en la tasca 
educativa. Aquesta reunió es durà a terme entre el primer trimestre i inicis del segon. 
Les reunions poden ser sol·licitades tant per les famílies com pels tutors i les tutores. 
Els tutors i les tutores informaran de les faltes d’assistència del seu alumnat 
mensualment al secretari o secretària i si les faltes no han estat justificades 
s’aplicarà el protocol d’absentisme del Bages. 
També informaran a les famílies en el cas que el seu fill/a rebi SEP o algun reforç, 
tan a dins com fora de l’aula com si se li aplica un PI . 
La cooperació dels pares amb el centre en la tasca educativa serà un objectiu a 
promoure per tot el professorat a través de l’intercanvi d’informació amb el tutor/a. 
 
La reunió de tutors i tutores  

 
La reunió de tutors i tutores es realitza en equips de cicle conjuntament amb els 
especialistes corresponents. Té una periodicitat d’una o dues reunions a la setmana 
 
L’atenció individual de l’alumnat 

 
Quan l’alumnat que s’incorpora al centre és estranger amb una llengua diferent del 
català, inclosos els castellanoparlants,  se’ls fa una prova d’avaluació inicial per 
establir el nivell inicial de competències, durant els primers dies. S’utilitzaran les 
proves de l’espai LIC per determinar el nivell de competències inicial de l'alumnat. 
També és farà a la resta d’alumnat que s'incorpori a l'escola si es detecten 
necessitats especials. 
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En el cas del alumnes d’educació infantil no es realitzarà cap prova d’avaluació 
inicial prèvia.  
En el cas d’alumnes amb nee amb dictamen ho valorarà l’EAP. 
L’alumnat que es trobi amb dificultats per assolir els objectius acadèmics o presenti 
problemes d’adaptació escolar seran objecte d’una atenció preferent. Se’ls derivarà 
per aquest motiu al psicopedagog o a la psicopedagoga de l’EAP. 
 
L’acció tutorial amb el grup d’alumnes 

 
La sessió setmanal de tutoria no és una matèria més del currículum, sinó que 
serveix per a l’anàlisi i la reflexió sobre els processos d’aprenentatge, la dinàmica de 
cada grup i el funcionament del centre. 
 
Protocol d'absentisme del Bages (ANNEX 9) 
 
7. LA INCLUSIÓ 

 
7.1. Principis d’inclusió i coeducació 

 
- Promoure una cultura inclusiva que respecti i valori les diferències i promogui la 

igualtat. 
- Garantir l’òptima incorporació dels nous membres de la comunitat educativa en la 

cultura del centre. 
- Garantir la inclusió de les famílies i l’entorn. 
- Afavorir la igualtat entre l'alumnat. 
- Respectar la pròpia identitat, el medi ambient, les diferències funcionals com a part 

de l’enriquidora diversitat humana. 
- Promoure la igualtat entre els sexes tenint present la diferència que suposa la 

construcció de la identitat femenina i la identitat masculina, i també als valors 
culturals d’altres països, particularment d’aquells dels quals prové l’alumnat de la 
vostra escola. 

- Dissenyar intervencions socioeducatives diferenciades per tal de trobar formes per 
avançar conjuntament en la via de la coeducació i de la igualtat efectiva entre 
homes i dones. 

 
7.2. L’acollida 

 
Els processos d’acollida mereixen una atenció especial  perquè, com a primer 
moment de socialització, poden esdevenir un element clau per a la creació de 
vincles, per establir un bon clima relacional i per afavorir la implicació en el centre de 
tots els seus membres. Dins el procés d'acollida, la carta de compromís educatiu és 
un document clau per formalitzar aquesta coresponsabilitat i implicació entre el 
centre educatiu i les famílies. 
Aquests processos no van adreçats només a l'alumnat i a les famílies nouvingudes, 
també van adreçats a la resta d'alumnat i famílies, al professorat i personal de 
l'administració i serveis que s'incorpora al centre i a d'altres professionals que hi 
puguin intervenir. Cal remarcar que és imprescindible tenir en compte l’aspecte 
emocional de l’acollida inicial, especialment en el cas de l’alumnat nouvingut i de les 
seves famílies, per evitar el possible xoc emocional que suposa l'arribada a un 
entorn social i cultural completament nou. En el pla d’acollida hi consten les 
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actuacions per tal que, l’alumnat, les famílies i el professorat ràpidament en conegui 
el funcionament i es trobin inclosos en la cultura del centre. 
L’acollida ha de ser efectuada per a tothom i s’ha de fer de forma positiva amb unes 
bones relacions entre el professorat i amb els companys. 
És important potenciar una bona relació i coordinació amb les famílies.  
 
7.3. La diversitat: criteris que orienten l’atenció  a la diversitat. 

 
L’atenció a les necessitats educatives de tot l’alumnat ha de plantejar-se des de la 
perspectiva global del centre i de la participació prioritària en entorns ordinaris, i ha 
de formar part de la seva planificació. Les mesures més específiques d’atenció a la 
diversitat poden ser organitzatives (intervenció de dos mestres a l’aula, agrupaments 
flexibles, suport en petits grups o de manera individualitzada, preferentment dins 
l’aula ordinària o atenció fora de l’aula, etc...) però han d’incidir fonamentalment en 
les estratègies didàctiques i metodològiques i en el procés d’avaluació de l’alumnat.  
 
El nostre centre per detectar les necessitats té present: 
 
- En el cas d’alumnes ja escolaritzats en el centre, els resultats acadèmics, la 

informació dels tutors o les tutores i el seguiment del psicopedagog o la 
psicopedagoga de l’EAP. 

- En el cas de nova incorporació al centre, la informació donada pels tutors o les del 
centre de procedència, tan oralment (mitjançant reunions) com per escrit 
(mitjançant informes...), els dictàmens d’escolarització, informes específics, etc. En 
saber si els alumnes tenien algun tipus de suport en el centre de procedència, es 
mantenen entrevistes amb la /el professional de l’EAP que en fa el seguiment. 
Aquestes reunions normalment es concerten els dies que ve la psicopedagoga o 
en la comissió d’atenció a la diversitat que es realitza trimestralment. Un cop es té 
la informació es traspassa a l’equip docent per prendre les mesures pertinents.  

- Cada mestre/a en iniciar el curs revisa els fulls de registre del seu alumnat i fa una 
avaluació inicial per valorar el seu procés d’aprenentatge. 

- En cas d’alumnat d’incorporació tardana, es fa una avaluació inicial bàsicament de 
les àrees instrumentals, i la duu a terme el/la mestre/a d’educació especial. 

- Els tutors i les tutores fan un seguiment del seu grup d’alumnes i si detecten alguna 
necessitat, sol·liciten l’ajut del/de la psicopedagog/a. En algunes ocasions la 
sol·licitud específica d’intervenció es fa via famílies o equip docent.  

 
8. LA CONVIVÈNCIA 

 
Amb el pla de convivència es pretén assolir els següents valors i objectius: 
 
- Afavorir la comunicació en el centre. 
- Potenciar la participació, la representativitat i la corresponsabilitat de totes les 

persones de la comunitat educativa en la vida del centre. 
- Promoure la projecció positiva del centre. 
- Elaborar una estructura organitzativa capaç de donar continuïtat i coherència 

educativa. 
- Potenciar una gestió dels recursos, (humans, temps, espais...) orientada a facilitar 

la convivència i el bon clima del centre. 
- Establir accions a favor de les diferents cultures existents al centre. 
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- Garantir l’escolarització de tothom i la reincorporació de l’alumnat absentista. 
Garantir l’assistència real a classe de tot l’alumnat. 

- Establir normes de consens que potenciïn i permetin la diversitat, sempre i quan no 
s’atempti contra els drets fonamentals de les persones i els principis bàsics de 
l’organització escolar. 

- Potenciar la competència en comunicació lingüística de l’alumnat adequant-la als 
diferents contextos socials i culturals. 

- Potenciar les competències personals relacionades amb l’aprendre a pensar, a 
gestionar les emocions i assumir valors. 

- Sensibilitzar la comunitat educativa perquè adquireixi l’hàbit del diàleg i posi en 
pràctica la mediació. 

- Potenciar la gestió participativa de la norma amb implicació de la comunitat 
educativa  en la seva elaboració. 

- Garantir l’explicació i aplicació de la norma. 
- Elaborar protocols de seguretat amb coordinació amb altres professionals 

(seguretat pública i serveis socials del territori) 
- Concretar en les Normes d’Organització i Funcionament de Centre l’aplicació del 

règim disciplinari previst al Decret 102/2010 de 3 d’agost, sobre Autonomia de 
centre. 

- Desenvolupar les competències personals i socials mitjançant l’educació en la 
participació i la ciutadania. 

- Participar en les iniciatives i projectes compromesos en la cultura per a la pau. 
- Aconseguir un clima de centre que promogui les relacions harmòniques entre tota 

la comunitat educativa i la capacitat de tots els actors per a resoldre els conflictes 
que sorgeixin de manera no violenta. 

 
9. L’ORIENTACIÓ I TUTORIA 
 
L’acció tutorial l’entenem com un seguiment individualitzat i grupal de l’alumnat. És 
inseparable del procés d’ensenyament-aprenentatge. 
Entenem l’orientació i la tutoria de l’alumnat com una tasca de tot el professorat i que 
el/la tutor/a desenvolupa amb caràcter més específic. 

 
 Objectius de l’orientació i seguiment de l’alumnat  

 
L’acció tutorial té com a objectius: 
- Promoure la integració de l’alumnat en el seu grup classe i aconseguir implicar-los 
en la participació a les diferents activitats del centre. 

- Orientar a l’alumnat en l’aspecte personal. 
- Potenciar una educació que tingui en compte les necessitats de cada alumne/a. 
- Coordinar la comunicació entre el/la tutor/a i les famílies i també amb la resta de 
professorat que intervé en el grup classe. 

- Aconseguir que l’alumnat conegui el funcionament del centre i dels seus 
mecanismes de participació. 

 
Per fer-ho possible és necessari: 
 
- L’actuació coordinada de l’equip directiu. 
- Les actuacions dels tutors o les tutores. 
- El recolzament de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD). 
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- La funció orientadora de cada mestre/a. 
- La cooperació amb les famílies. 
 
10. LA PARTICIPACIÓ 
 
El nostre centre considera molt important la participació de tota la comunitat 
educativa en els processos de gestió i funcionament, tant en els instruments 
previstos (reunió de claustre, reunió de delegats i delegades, consell escolar...) com 
en altres circumstàncies que puguin requerir la participació general. 
Per tal d’aconseguir-ho es dóna molta importància a les persones que integren 
aquesta comunitat ja siguin alumes, pares, mares, mestres, personal PAS entre 
altres. 
Es fomentarà també una bona relació multidireccional amb les diferents entitats 
municipals i s’incidirà en una àmplia participació ciutadana i educació. 
 
10.1. Mecanismes de participació 

 
Els principals instruments de participació i gestió del centre són: 
 
- Assemblees de classe. 
- Revista escolar web. 
- Reunions amb els delegats/des de classe. 
- Assemblees de pares/mares de l’AMPA. 
- Reunions amb la llar d’infants “Aliret”. 
- Reunions amb l’institut “Sant Ramon”. 
- Reunions junta de l’AMPA amb l’Equip directiu. 
- Activitats internivells per fomentar la col·laboració  i coneixença entre ells. 
- Reunions d’inici de curs. 
- Participació en l’organització de diverses activitats i festes. 
 
10.2.  Òrgans de participació 

 
Els principals òrgans de participació són: 
 

- Consell escolar. 
- Consell escolar municipal. 
- Equip directiu. 
- Claustre. 
- Equips de cicles. 
- Comissions del claustre. 
- Consell d’alumnes. 
- Comissions mixtes. 
- Reunió de delegats/es. 
- Junta de l’AMPA. 

 
10.3.  Àmbits de participació 

 
- L’aula: delegats/des, encarregats/des i assemblees. 
- Familiar: implicació de les famílies en l’educació dels seus fills/es conjuntament 
amb el centre. 
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- El centre: integració dels membres de la comunitat educativa perquè participin en 
totes les activitats de l’escola suggerides. 

- L’entorn: implicació de l’escola amb les associacions, entitats... més properes. 
 

11. AVALUACIÓ INTERNA. INDICADORS DE PROGRÉS 
 

11.1. Context: escolarització i identificació 
 

- Mantenir l’oferta escolar  d’una sola línia. 
- Mantenir o disminuir l’índex d’absentisme de l’alumnat per sota del d’altres centres 
de la mateixa tipologia. 

- Mantenir l’índex de mobilitat, tant d’alumnat com de professorat, igual o per sota 
que la mitjana dels altres centres. 

- Pel que fa a la diversitat significativa, tot i que en el conjunt estem com la majoria 
de centres, intentar mantenir o augmentar els recursos ja sigui mitjançant serveis 
socials, associacions com càrites o altres entitats d’aquell alumnat amb situació 
socioeconòmica desfavorida.   

- Aconseguir que l’índex de participació de les famílies en el centre estigui igual o per 
sobre de la majoria dels centres de Catalunya. 

 
11.2. Resultats: acadèmics interns i proves externe s 

 
- Arribar i mantenir els resultats de les proves ACL a cada nivell de primària i la 

prova de comprensió lectora de final d’educació infantil al 85% de resultats positius. 
- L’índex d’alumnes que superin els cicles inicial i mitjà i superior haurà d’estar igual 

o per sobre a la resta de la mitjana de Catalunya. 
- Les avaluacions diagnòstica i externes, que es passen el primer trimestre i a finals 

de curs respectivament, els resultats siguin igual o  com a mínim per sobre que la 
resta dels centres de Catalunya.  

- Equilibrar els resultats de les proves externes i diagnòstiques i els resultats de 
finalització de cicle.( hem de tenir en compte també que hi pot haver un desfàs en 
els resultats ja que pot haver alumant que tingui PI en els resultats de finalització 
de cicle i que fan la prova diagnòstica o externa  sense aquest PI). 

 
11.3. De processos 

 
Processos d’aula 
 
Activitats/metodologies 

 
- Mantenir les activitats cooperatives establertes en cada nivell. 
- Mantenir els tallers d’estratègies de lectura en cada cicle. 
- Mantenir o augmentar les activitats  de cerca d’informació individuals o en grup. 

 
Tutoria 

 
- Mantenir l’orientació acadèmica i personal de l’alumnat. 
- Mantenir la cohesió i dinamització del grup-classe. 
- Mantenir les reunions de tutoria amb el gran grup. 
- Mantenir les reunions personalitzades. 
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- Mantenir  les entrevistes amb les famílies. 
- Mantenir l’exercici del dret i el deure de participació i implicació de les famílies en el 

procés educatiu dels seus fills/es 
- Mantenir la coordinació de l’activitat educativa entre els membres dels equips 

docents.  
 

Processos de centre 
 

Planificació i lideratge 
 
- Continuar elaborant la programació general de centre, la memòria i altres 

documents amb la participació del claustre. 
- Recull de les variables que es tenen en compte a l’hora d’organitzar les aules i els 

espais, organitzar la docència, distribuir el professorat i el temps escolar. 
- Existència d’una distribució de responsabilitats, càrrecs, tasques i funcions 

equilibrades. 
 

Convivència 
 
- Mantenir o disminuir el grau de faltes lleus de l’alumnat respecte a les actuals.  
- Memòria valorativa amb propostes de millora sobre la resolució de conflictes. 
- Relació de metodologies inclusives per atendre tota la diversitat: treball cooperatiu, 

grups interactius, aprenentatge dialògic, treball per projectes. 
- Canals i estratègies de difusió a tots els membres de la comunitat educativa dels 

drets i deures de l’alumnat i del protocol marc d’actuació. 
- Relació d’activitats cooperatives i de foment de la cultura de la pau. 
 

Acollida 
 
- Actuacions específiques per al procés d’acollida de la resta de la comunitat 

educativa, tant en el moment inicial com al llarg del curs. 
- Existència de continguts dels materials sense estereotips i prejudicis 

(generalitzacions i interpretacions culturalistes, sexistes, homofòbiques, 
xenofòbiques...). 

 
Activitats i sortides 

 
- Arribar al 85% de participació en totes les sortides, colònies. 
- Mantenir una sortida per trimestre. 

 
Participació 

 
- Relació d’espais de participació i persones que en formen part: (associacions, 

monitoratge, comissions, web, la revista del centre, festes...). 
- Mantenir les reunions de delegats/es i subdelegats/es una vegada per trimestre. 
- Mantenir una reunió mensual amb membres de l’AMPA. 
- Mantenir el percentatge actual o com a mínim del 90% en la signatura i compliment 

de la carta de compromís. 
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11.4. De recursos 
 

- Mantenir la ràtio alumnes/professor igual o com a màxim igual que la mitjana de 
Catalunya.  

- Mantenir la ràtio professor /alumne  igual o com a màxim igual que la mitjana de 
Catalunya. 

- Mantenir la ràtio alumnes/grup igual o com a màxim igual que la mitjana de 
Catalunya. 

- Mantenir els recursos econòmics actuals per tal de completar la compra 
d’ordinadors i pissarres digitals que contempla el pla TAC. 

 
12. LA PROJECCIÓ EXTERNA I L’ATENCIÓ A L’USUARI 
 
L’escola valora de forma molt positiva les relacions amb la comunitat educativa i amb 
l’entorn. El nostre propòsit és continuar mantenint les relacions amb les persones, 
les entitats que treballen per una finalitat comuna. 

 
12.1. Principis de servei i atenció al públic 

 
El centre disposa de diferents maneres d’atenció al públic ja siguin de forma 
presencial, telemàtica, correu electrònic, correu postal, notes informatives o telèfon. 
Les famílies o qualsevol persona que s’adreci personalment al centre seran ateses, 
en primera instància pel conserge que els derivarà a la persona corresponent 
segons sigui la seva consulta: secretaria, cap d’estudis, direcció, professorat... 
Al centre tenim uns panells d’informació tan a dins com fora del recinte escolar. 
 
La relació amb les famílies 

 
La relació de l’escola amb les famílies de l’alumnat és primordial per realitzar una 
tasca educativa adequada. La comunicació la realitza principalment el tutor o la 
tutora. 
Tots els tutors/es tindran l’obligació de: 
- Mantenir la reunió col·lectiva de famílies a inici de curs. 
- Mantenir les dues reunions individuals amb les famílies i seguir potenciant la 

implicació de les famílies en la dinàmica del centre. 
 
 
12.2. Relacions amb les institucions 

 
- Mantenir la relació amb l’Ajuntament. 
- Mantenir la relació amb el serveis socials. 
- Mantenir relacions amb les universitats. ( Pràcticum de grau de mestre/a). (ANNEX 

10) 
- Mantenir la relació amb la Diputació. 
- Mantenir relació amb les diferents entitats del poble. 
- Mantenir la relació amb diferents ents privats o subvencionats com la Fundació 

SHE, escola de música MUSICANT, llar d’infants municipal “Aliret”... 
- Mantenir la relació amb la Comissió Social. 
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12.3. Relacions amb altres centres 
 

L’escola ha de mantenir unes relacions obertes i fluïdes amb altres centres del 
municipi per tal de potenciar una bona relació entre l’alumnat i el professorat i la 
participació en els diferents sectors de la societat, així com mantenir  activitats de 
projectes en comú. 
Així mateix ha de mantenir unes bones relacions amb altres centres de la comarca i 
altres comarques. 
Gràcies a la tecnologia cal estar oberts a un intercanvi cultural que ens permetrà una 
formació més globalitzadora de la societat actual. 

 
12.3.1. Adscripció. Coordinació primària-secundària  

 
L’Escola Mare de Déu del Patrocini té com centre de secundària adscrit l’Institut Sant 
Ramon. 
 
Amb la finalitat de garantir una adequada transició dels alumnes entre l’etapa 
d’educació primària i secundària obligatòria, l’escola i l’institut planificaran la 
realització, durant el curs escolar de sessions de coordinació que contribuiran a la 
coherència del procés educatiu i de l’itinerari formatiu de l’alumnat acordant criteris 
d’actuació comuns i compartits. 
 
La coordinació inclou aspectes relatius a: 

 
- Coneixement del projecte educatiu dels dos centres. 
- Coneixement de l’alumne/a (desenvolupament personal, situació familiar, 

capacitats i habilitats bàsiques). 
- Concreció i desenvolupament del currículum. 
- Treball conjunt per establir els criteris per a l’elaboració de les activitats de reforç 

d’estiu per als alumnes de 6è d’educació primària que no han superat algunes de 
les àrees instrumentals. 

- Seguiment d’adaptació de l’alumnat de 1r ESO. 
 

Per dur a terme aquesta coordinació es realitzaran entrevistes entre el tutor/a del 
darrer curs de primària, la persona cap d’estudis i diferents mestres de 1r d’ESO i la 
persona coordinadora pedagògica. 
Es realitzaran també diferents activitats conjuntes, com la visita d’alumnes de 
primària el dia de portes obertes a l’institut, actuació de teatre de l’institut per 
primària, presència de 1r d’ESO en el Carnaval... 
El procediment de traspàs d’informació de l’alumnat està explicat a les NOFC. 
 
12.4. Relacions amb les empreses 

 
S’afavoriran relacions amb empreses a nivell local o comarcal, necessàries per 
impulsar programes de suport mutu en la formació de ciutadans i ciutadanes 
compromesos amb un model social solidari, de progrés, obert a les innovacions 
tècniques i culturals, i respectuós alhora amb el passat i amb el nostre entorn. 
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12.5. Participació en projectes i concursos 
 
Es continuarà potenciant la participació en projectes, com el programa SI!, Euronet 
50/50, Escoles Verdes, l’Aventura de la vida...i els concursos que el centre cregui 
convenient, amb la finalitat de treballar aspectes transversals del currículum, 
treballar conjuntament amb altres centres, motivar l’alumnat i projectar el centre a 
l’exterior. 
 
13. APROVACIÓ 
 
Aquest projecte educatiu ha estat aprovat pel consell escolar en la reunió celebrada 
el dia 27 de juny de 2014. 
Aquest Projecte educatiu ha estat modificat en el punt 5 i aprovat per la direcció del 
centre d’acord amb el parer del consell escolar, segons consta a l’acta de la sessió 
n. 3, de 26 de gener de 2016 
 


