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1. CONTEXT DEL CENTRE 
 

1.1. POBLACIÓ ESCOLAR 
 

El centre està classificat de tipologia B amb assistència d’alumnes procedents de diferents classes 

socials, predominant la mitjana, procedents majoritàriament de seu entorn proper. 
El percentatge d’alumnes amb algun tipus de dificultat econòmica és d’un 9%, i el d’alumnes provinents 

d’altres països més o menys d’un 10,5% majoritàriament del Magreb, Unió Europea i sud-Amèrica. 
Al centre hi ha una proporció d’alumnat amb necessitats educatives especials per sota de la mitjana de 

Catalunya. 
 

1.2. ESTRUCTURA DEL CENTRE 
 
L’escola Pare Ramon Castelltort està situada al barri de Set Camins, en expansió demogràfica i 

creixement urbanístic important en els últims anys. El centre es va crear l’any 1976. 
És un centre de doble línia que atén 6 grups d’Educació Infantil i 12 grups d’Educació Primària. 
El setembre de 2008 es va inaugurar la nova Biblioteca a l’edifici que abans era l’antiga casa del 
conserge.     

 

1.3. PERFIL DEL PROFESSORAT 
 
Pel que fa a la mobilitat del professorat, el claustre ha tendit a l’estabilització, tot i que, en els últims 
anys hi ha hagut algunes jubilacions i tenim força comissions de serveis. Un 11,6% tenen entre 55 i 60 

anys. Hi ha un  49.3% de propietaris definitius, 0.87% de provisionals, un 11,6% de comissions de 
serveis i la resta entre interins i substituts. 
L’escola consta de 27,5 professors del Departament d’Ensenyament: 0,875 de religió,  una especialista 
d’educació física contractada per l’Ajuntament d’Igualada (6 hores setmanals), una tècnica d’Educació 

Infantil (TEI), una educadora per l’aula USEE i una vetlladora sense comptar alguna reducció de jornada 

que s’està fent actualment, la qual cosa fa oscil·lar aquest nombre entre els 28 i els 31 docents 
aproximadament. 
A continuació detallem el nombre concret de mestres que hi ha al centre, per especialitats: Educació 
Infantil: 8, Educació Primària, 11,5; Anglès, 3; Educació Física, 2; Educació Especial, 3 (una per l’aula 

USEE); Música, 1; Religió, 0,875. 
 

1.4. L’AMPA 
 
L’AMPA existeix des de l’any 78 i té un paper molt important en l’organització d’un ampli ventall 

d’activitats extraescolars que es realitzen de ¾ de 8h a 9h. del matí, de 12h a 13h i de 17h a 18h. 
També s’encarrega del servei de menjador, amb cuina pròpia, i altres activitats de suport o 

conjuntament amb el centre, amb molt bona acollida per les famílies, algunes d’elles: Carnaval, colònies, 
teatre escolar, festa fi de curs... També ajuden al centre col.laborant amb festes, portes obertes i 

nombroses activitats 
 

1.5. EL PAS 
 

Referent al personal no docent, tenim un conserge que treballa de 8.30h a 13.15h del matí i de 3h a 

17.30h de la tarda. L’administrativa del centre, que dóna suport a les tasques de gestió administrativa, 
té un contracte a jornada complerta. El servei de neteja està a càrrec d’una empresa contractada per 

l’Ajuntament.     
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2. PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL 
 

2.1. MISSIÓ 
● Som una escola pública d’Educació Infantil i Primària, catalana, en fase de permanent canvi. 

● Som una escola democràtica i participativa: vinculada a l’entorn social, natural i cultural i oberta 
a la comunitat educativa. 

● La nostra escola pretén atendre diversitat de ritmes i capacitats intel.lectuals i formar nens i 

nenes amb unes competències que els permetin un bon desenvolupament personal, social i que 
els ajudin a integrar-se a una societat multicultural i dinámica, fomentant la inclusivitat. 

● Pluralista: perquè fomenta l’educació integral potenciant l’autoestima, responsabilitat, 
autonomia, tolerància, cooperació, respecte, participació i acceptació de les ideologies personals. 

 

2.2. VALORS 
● Cultura de llibertat d’expressió, raonament i esperit crític. 
● Compromís amb la cultura i llengua catalana: integració i no exclusió dels nouvinguts. 

● Educació per la convivència i cohesió social: cultura de la pau, solidaritat, responsabilitat, diàleg, 
tolerància i respecte als drets individuals i col.lectius. 

● Equitat: que cada alumne/a sigui atès segons les seves necessitats i on el nivell d’exigència sigui 

adequat a les capacitats potenciant estratègies de treball en cooperatiu, de manera 
col.laborativa tant amb l’alumnat com amb el professorat. 

● Coeducació: igualtat sense cap tipus de condicionament de caire sexista, classista, racial o ètnic, 
ni religiós. 

● Respecte i relació per l’entorn natural, social i cultural: lligam de l’escola amb la ciutat, 
comarca... que el medi entri dins el treball escolar. 

● Formació humana i intel.lectual dels nens i nenes tot educant i portant a terme un ensenyament 

que faciliti instruments d’anàlisi científica, fomenti la capacitat d’observació i crítica envers les 
persones i coses. 

● Desenvolupament de la salut física i emocional, desvetllant l’entusiasme per l’esport. 

● Esforç, gust per la feina ben feta i formació contínua 
 

2.3. VISIÓ 
 
● Volem ser un centre que fomenti el lideratge distribuit: aprofitar les competències d’un equip de 

mestres per compartir una missió. Un equip de mestres il.lusionats i formats professionalment 
per portar a terme el nostre projecte educatiu. 

● Volem ser una escola que fomenti la convivència entre tota la comunitat educativa: alumnes, 
pares, mestres, PAS, personal de neteja... puguin expressar les opinions i col.laborin en les 

activitats del centre. 

● Volem ser una escola que centri els processos ensenyament-aprenentatge sobre les 
competències amb la finalitat de generar expectatives d’èxit a tot l’alumnat. 

● Volem arribar a unificar criteris metodològics, didàctics i d’avaluació en la majoria d’àrees de 
tota l’escola. 

● Ser un centre amb una molt bona competència en llengua anglesa impartint alguna àrea amb 

anglès i fomentant els grups reduïts per millorar la llengua oral, comptant amb més recursos 
humans. 

● Volem ser una escola amb les tecnologies de la informació a l’abast de tothom dins l’aula, com a 
eina d’ús quotidià en els diferents aprenentatges. 

● Volem ser un centre que vetlli per la llengua catalana i aconsegueixi millores en la integració de 
l’alumnat nouvingut al centre. 
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● Volem ser un centre integrat i obert a l’entorn, un referent de cohesió amb el municipi, barri... 
participant i realitzant activitats i fent divulgació a nivell de ciutat del treball que es fa a l’escola. 

● Volem ser un centre que es vagi innovant i mantenint en el temps. Compromís educatiu, lluitant 
per la consolidació dels projectes realitzats i futurs. 

 

 


