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PREÀMBUL 
 
 
L'escola Arquitecte Gaudí, com a centre públic d'educació infantil i educació primària, està 
sotmesa a la legislació i normatives vigents. 
Pensem que aquest document és prou general com per a integrar tots els membres que formen 
part d'aquesta comunitat, i prou suggeridor com per generar iniciatives que mica en mica 
enriqueixin la tasca educadora. És un document obert a la revisió i modificació sempre que es 
consideri convenient. És, per dir-ho d'alguna manera, la nostra "CARTA CONSTITUCIONAL". 
 
 
 
1. CONTEXT ESCOLAR 
 
1.1. ANÀLISI DEL CONTEXT 

 

L’escola Arquitecte Gaudí és un centre públic d’educació infantil i primària que va començar a 
funcionar el curs 1974-75. Durant els primers anys, va créixer molt ràpidament degut a la forta 
demanda d’escolarització que es va produir a Sant Feliu, com a moltes altres poblacions 
properes a Barcelona, per la massiva immigració procedent d’altres zones d’Espanya. Aviat es va 
convertir en una escola de doble línia.  
Anys més tard i com a conseqüència del descens de la natalitat, l’escola va anar reduint una de 
les dues línies fins a quedar-ne una sola.  
El curs 2005-2006, es va començar a obrir novament una segona línia degut al nou creixement 
demogràfic. Actualment, el nombre de línies és variable.    
 
L’escola Arquitecte Gaudí està situada a la carretera de La Sanson nº10, al barri de Can 
Maginàs. Els barris limítrofs al de la nostra escola són La Salut, Can Llobera, el polígon industrial 
El Pla i el polígon industrial de Les Grases.  
 
Els barris de la Salut i de Can Maginàs són barris que van néixer degut a la forta immigració dels 
anys 60. Estan formats per blocs de pisos alts, amb algunes zones verdes i amb una alta 
concentració de població. Fa alguns anys es van dur a terme una sèrie de millores urbanístiques 
en aquests barris que han millorat les seves condicions. A més a més s’han creat equipaments 
esportius en els polígons veïns. 
El barri de Can Llobera és un barri modern. Les vivendes són blocs de pisos baixos o cases 
adossades amb moltes zones verdes. 
Un altre barri nou proper a l’escola, és el de Les Grases, construït a continuació del polígon 
industrial que rep el mateix nom. Està format per blocs baixos i cases adossades o unifamiliars. 
 
La majoria del nostre alumnat procedeix dels dos primers barris esmentats, La Salut i Can 
Maginàs, una minoria del barri de Les Grases i un tant per cent molt reduït d’altres zones de la 
localitat més allunyades del nostre centre, tot i que a Sant Feliu les distàncies són molt relatives. 
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1.2. CARACTERÍSTIQUES SOCIO-ECONÒMIQUES I CULTURALS  

A l’escola hi conviuen alumnes de famílies de característiques socio-econòmiques i culturals molt 
diverses i amb diferents nivells d’estudis. 

El nivell socio-econòmic majoritari de les famílies és mitjà. Les famílies amb estudis universitaris 
són una minoria.  

 
Tot i haver nascut a Catalunya, la llengua familiar de la major part dels nostres alumnes és la 
castellana. Un tant per cent no gaire elevat és d’origen estranger, majoritàriament de països de 
l’Amèrica Llatina. 
 
La majoria dels alumnes assisteixen a la nostra escola des de l’inici de l’educació infantil. En els 
últims anys el nombre d’alumnes nouvinguts ha anat disminuint.  
 
 
1.3. EL RECINTE ESCOLAR 
 
El recinte escolar consta de dos edificis i un ampli pati amb dues pistes poliesportives. A l’edifici 
principal estan tots els espais de l’escola, tret del gimnàs que es troba al segon edifici. 
El centre disposa a més de les aules dels diferents grups classe, sanitaris i espais 
d’administració, de: 

- Dues aules d’informàtica 
- Aula d’anglès 
- Aula de música 
- Aula d’Educació especial 
- Dues aules de suport a l’Educació especial 
- Biblioteca 
- Menjador 
- Cuina (compartida amb l’escola bressol municipal Fàbregas) 
- Sala polivalent 
- Espais per atencions en petit grup 
- Tutories 
- Seu de l’AMPA 

Part de la planta baixa de l’edifici principal i del pati estan ocupats per l’escola bressol municipal 
Fábregas (funciona completament independent del nostre centre). 
La distribució dels espais pot canviar d’un any a l’altre en funció de les necessitats. 
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2. TRETS D’IDENTITAT 
 
L'escola Arquitecte Gaudí com a escola pública catalana es defineix com a inclusiva, laica i 
respectuosa amb la pluralitat. Potencia valors, com ara la solidaritat, la comprensió, l'estimació, 
la sinceritat, el respecte a un mateix i als altres i el respecte a l'entorn.  
 
Pretén com a tasca fonamental l'educació integral dels alumnes, de manera que siguin capaços 
d’utilitzar els coneixements, les habilitats i les actituds adquirides per esdevenir persones 
responsables, autònomes i integrades socialment.  
 
L’escola Arquitecte Gaudí fomenta el respecte al pluralisme ideològic i als valors democràtics, 
rebutjant tot tipus de dogmatisme o intent d'adoctrinament, mantenint en l'acte educatiu el 
principi de neutralitat ideològica.  
 
Defensem i fomentem els drets humans, evitant qualsevol tipus de discriminació i preservant el 
principi d’equitat, donant un tracte igual a tothom. 

 
L'escola fomenta actituds no sexistes, propugnant la igualtat i la no discriminació per raons de 
sexe i/o tendència sexual, propiciant actituds que afavoreixin la superació de  comportaments 
sexistes. Pensem que els nens i les nenes han de rebre una educació comuna i tenir els 
mateixos drets, deures i oportunitats davant la societat. 
 
Treballem per aconseguir una escola inclusiva, afavorint l’accés a l’aprenentatge de tots els 
alumnes i promovent la col·laboració i el treball en equip d’alumnes i mestres. 
 
Segons el nostre projecte lingüístic, la llengua vehicular a l'escola és el català, així com la 
llengua d'ensenyament, seguint el programa d'immersió. 
 
La nostra línia metodològica pretén essencialment que l’alumne tingui un paper actiu en el seu 
procés d’aprenentatge. 
 
La nostra metodologia es basa en el foment de les capacitats d’observació, d’anàlisi i de recerca, 
de l’esforç, de l’autonomia i la superació personal, així com la realització d’activitats que 
afavoreixin el desenvolupament dels alumnes.   
 
L'escola du a terme, en funció dels recursos disponibles, una educació que atengui les 
necessitats educatives específiques de cada alumne.  
 
El centre busca la millora contínua de la qualitat pedagògica mitjançant la incorporació de noves 
pràctiques educatives, la formació permanent del professorat i la introducció de propostes de 
millora fruit de l’anàlisi dels resultats acadèmics i del funcionament i de la vida del centre. 
 
Considerem imprescindible la implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills i filles 
i el treball conjunt i coordinat d’aquestes amb l’escola. 
 
L’escola Arquitecte Gaudí fomenta els processos participatius d'informació, consulta i presa de 
decisions; afavoreix la cooperació de pares i mares, mestres i alumnes; procura l'establiment de 
canals de relació operatius entre estaments i l’optimització de les relacions de l'escola amb 
entitats, organitzacions i amb l'administració local i educativa. 
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3. OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE 
 
3.1. OBJECTIUS D'ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
- Desenvolupar la formació integral de l’infant, potenciant el coneixement d’un mateix i les 

pròpies capacitats i possibilitats, afavorint el desenvolupament de la seva personalitat per a 
que sigui capaç de valorar situacions i d’afrontar-les satisfactòriament. 

 
- Potenciar un ensenyament que fomenti en l’alumne/a una actitud curiosa, crítica, 

investigadora i creativa que, mitjançant el raonament i el treball, esdevingui la base de la 
seva formació i de l’adquisició dels aprenentatges.  

 
- Fomentar l’adquisició d’hàbits i tècniques de treball. 
 
- Aconseguir que els alumnes, un cop acabada l'escolarització al centre, tinguin la mateixa 

competència en llengua catalana i en llengua castellana, tant a nivell oral com escrit. 
 
- Fomentar el coneixement dels aspectes socio-culturals des de l’entorn proper del centre. 
 
- Aprofitar els recursos que ofereixen les noves tecnologies com a instruments per a 

desenvolupar les capacitats dels alumnes. 
 
- Tenir en compte les diferències individuals, tant com sigui possible, potenciant les aptituds i 

capacitats de cadascú, fent les adaptacions del currículum que siguin necessàries. 
 
- Afavorir la inclusió de tots els alumnes atenent les necessitats educatives específiques de 

cadascú.  
 
- Fomentar la participació, la col·laboració, la solidaritat i la responsabilitat. 
 
- Respectar els valors socials, culturals i ètics dels altres, potenciant els hàbits de convivència 

col·lectiva a partir de la convicció i no de la imposició. 
 
- Respectar l'autoritat professional i personal dels mestres i del personal no docent, sempre 

que es doni en condicions de llibertat i dignitat. 
 
- Potenciar l'adquisició d'hàbits i actituds d'higiene i salut individual i col·lectiva.  
 
- Potenciar les normes de civisme i l'educació viària, per elevar el grau de conscienciació i 

responsabilitat ciutadana i millorar, així, la convivència col·lectiva. 
 
- Establir una relació oberta amb el medi social i natural que ens envolta i treure el millor 

profit dels recursos i possibilitats que aquest ens ofereix en la formació dels alumnes. 
 
- Fomentar el respecte i la conservació de l’entorn i desenvolupar accions per fer una escola 

més respectuosa amb el medi ambient. 
 
- Potenciar l'acció tutorial en aspectes com: el coneixement d’un mateix, l’autoestima, la 

integració personal, social i familiar i l'orientació escolar. 
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- Afavorir la relació amb les famílies dels alumnes, intentant aconseguir la seva implicació i 
corresponsabilitat en el procés educatiu dels seus fills i filles. 

 
- Mantenir un bon nivell de coordinació entre les diferents estructures organitzatives de 

l'escola per tal d'arribar a criteris d'actuació comuns. 
 
- Canalitzar la competitivitat vers actituds de superació i esforç personal fomentant el gust per 

les coses ben fetes. 
 
- Potenciar l'avaluació contínua, tant en la seva dimensió formativa (corregir, estimular, etc.) 

com en la seva dimensió sumativa (reflex dels resultats en un tram de l'aprenentatge).  
 
 
3.2. OBJECTIUS D'ÀMBIT INSTITUCIONAL 
 
- Potenciar la participació del professorat, de les famílies i el personal no docent en la gestió 

del centre, que ha de ser democràtica, transparent i participativa, intentant buscar el 
consens com a forma de presa de decisions. 

 
- Potenciar la participació dels diversos estaments en les activitats escolars. 
 
- Procurar mantenir equips estables de gestió i coordinació en els diferents sectors de la 

nostra comunitat. 
 
- Potenciar la col·laboració de l'AMPA, intentant que les seves activitats responguin a criteris 

d'escola, quedant el seu programa reflectit en el pla anual del centre. 
 
- Fomentar la formació permanent del professorat, en funció de les necessitats pedagògiques 

del centre, per tal de fer possible l’actualització i millora de les pràctiques docents. 
 
- Establir canals de comunicació i decisió que afavoreixin el traspàs intern d’informació i una 

dinàmica flexible i àgil. 
 

- Participar activament en les relacions de col·laboració i coordinació amb altres centres 
d’ensenyament infantil, primari i secundari. 

 
- Mantenir una bona relació amb les entitats administratives, educatives i culturals.  
 
 
3.3. OBJECTIUS D'ÀMBIT ADMINISTRATIU 
 
- Desenvolupar i activar instruments eficaços per a la gestió administrativa, vetllant per la 

correcta tramitació i custòdia de la documentació dels alumnes i de l’escola i pel 
manteniment ordenat i actualitzat de l’arxiu del centre. 
 

- Aplicar les noves tecnologies a la gestió escolar per tal d’assegurar-ne la màxima eficàcia. 
 
- Aconseguir l'aprofitament òptim dels recursos econòmics dels que disposi el centre, tenint en 

compte tant les necessitats generals com les més particulars, d’acord amb els diferents plans 
i actuacions programats al centre, assegurant el seguiment i control dels pressupostos. 
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- Assegurar un bon procés de matriculació, recollint i donant la informació necessària a les 

noves famílies per tal de facilitar-ne l’adequada integració dels nous alumnes al centre. 
 
 
3.4. OBJECTIUS D'ÀMBIT HUMÀ I DE SERVEIS 
 
- Afavorir unes relacions humanes positives i una bona entesa entre els diferents membres i 

sectors de la comunitat educativa del centre, potenciant la col·laboració entre ells. 
 
- Aconseguir la implantació, el respecte i l'acompliment de les Normes d’Organització i 

Funcionament, per tal d'assegurar l'exercici dels drets i deures de tots els membres de la 
comunitat educativa. 

 
- Fomentar l’interès en la conservació, respecte i millora de les instal·lacions, material, equips i 

dotacions de l’escola. 
 
- Vetllar per la bona orientació, seguiment i control dels diferents serveis escolars (menjador, 

acollida, …)  
 
 
 
 
 
 

Text aprovat en Consell Escolar el 2 de juny de 2011 


