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0. INTRODUCCIÓ 
 

Cal tenir en compte, d’acord amb el decret 102/2100 , d’autonomia de centres: 

1r- 

 Article 4. Definició (de Projecte Educatiu)  

1. El projecte educatiu recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta 

l’activitat i li dóna sentit amb la finalitat que l’alumnat assoleixi les competències 

bàsiques i, més en general, el màxim aprofitament educatiu.  

 

2. El projecte educatiu contribueix a impulsar la col·laboració entre els d iversos 

sectors de la comunitat educativa i la relació entre el centre i l’entorn social. El 

projecte educatiu ha de tenir en compte, si n’hi ha, els projectes educatius territorials.  

 

3. Per definir o actualitzar el projecte educatiu, cada centre ha de tenir en compte les 

característiques socials i culturals del context es colar i, quan escaigui, de 

l’entorn productiu , i preveure les necessitats educatives de l’alumnat.  

 

El Projecte Educatiu és el document estratègic marc p er a la institució escolar , 

que ha de formalitzar i concretar les seves intencions i actuacions, dotant-la d'una 

identitat diferenciada i plantejant aquells valors i principis que assumeix aquesta 

comunitat . Així, és l’instrument clau que orienta la intervenció edu cativa del 

centre, el projecte de referència a l’hora de justificar i legitimar qualsevol actuació 

que a nivell individual o col·lectiu realitzin tant el professorat com els directius i demés 

membres de la comunitat escolar. 

2n- 

Hi ha tota una sèrie de  documents annexats al PEC i que el conformen ja que 

despleguen les línies mestres del PdD i del PEC, de manera més extensa : 

-PGAC   -MAC     -Pla d’emergència 

-PLC         -Metodologia de centre  -PCC               

-NOFC i extractes  -Pla TAC    -PdC i Pla d’acollida 

-PEEC   -PAT     -Programació d’aula 

-L’informatiu de les famílies i els docents   -PAD  
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1. CONTEXT  
 
L’escola El Cucurull, situada al municipi de Roda de Berà, es caracteritza per ser un 

centre d’una línia completa i forma part del grup escolar format per la Llar d’Infants 

Municipal Els Petitons, l’Escola Salvador Espriu, l’Institut de Roda de Berà i l’Escola 

d’adults Mediterrània. 

Va ser creada ara fa nou anys com a centre escolar, al municipi,  tot i que en un edifici 

antic ocupat amb anterioritat per l’escola Salvador Espriu.   

Les singularitats que caracteritzen el nostre centre les podem trobar relacionades amb 

el  PEC, per exemple, als tríptics informatius diversos, power points de portes obertes 

i reunions generals, als documents de gestió de centre com poden ser PGAC, MAC, 

criteris d’avaluació, gestió d’aula i metodologia entre d’altres. 

 

L’alumnat que la conforma són nens i nenes de P3 a 6è amb grups nombrosos amb 

una ràtio 20-25 alumnes. Tenim un gruix força important d’alumnat amb NE físiques, 

cognitives, afectives, relacionals i socials, algunes d’específiques i la gran majoria 

puntuals derivades de mancances relacionades amb l’assoliment de la lectoescriptura 

i la comprensió que afecta a la resta d’àrees, l’atenció i conductuals,  ateses per l’EAP 

i les mestres EE/ALL amb el seguiment de la tutoria com a principal referent.  

L’equip pedagògic està format per quinze mestres, una vetlladora i la logopeda de 

CREDA , dos professionals d’EAP. Alhora hi ha el personal d’administració i serveis 

del Departament i de l’Ajuntament. Ens caracteritza el treball en equip coherent i 

cohesionat així com la formació permanent interna i externa relacionada amb la 

millora de la nostra tasca docent. A més, i com a escola de Pràcticum, acollim 

anualment estudiants de 3r Grau de mestre, així com fe mòduls de 1r cicle d’EI.  

 

La participació de la comunitat escolar va millorant any rere any, tot i que cal 

continuïtat i més participació i implicació en tot allò relacionat amb l’àmbit pedagògic-

educatiu. Les mesures i instruments d’acollida queden recollits al Projecte de 

convivència i Pla d’acollida i s’apliquen tant a nous docents, alumnat, com famílies . 

Com a centre col·laborem amb els i entitats educatives de l’entorn per a promoure la 

participació i arrelament al municipi.  
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Pel que fa  l’estructura organitzativa (òrgans unipersonals de direcció i coordinació i 

òrgans col·legiats) està formada per l’equip directiu (direcció, cap d’estudis i 

secretària) que s’amplia amb l’equip intercicles, format per l’equip directiu i 

coordinadors/es de cicle i aquest, i a la vegada pel claustre de mestres que de 

manera ampliada i representant  tota la comunitat educativa queda format pel Consell 

Escolar. Alhora hi ha d’altres equips de coordinació o coordinacions com són: TAC, 

biblioteca, CAD, hort escolar, CLIC i RRLL. 

 

El funcionament del centre, normativa i horaris queda recollit en les NOFC, Dades 

anuals, PGAC, MAC, i de manera sintetitzada en els diferents informatius a les 

famílies i docents. Les normes de convivència se sostenen per un eix vertebrador que 

és la mediació amb els seus mecanismes concrets. (Instruments de gestió d’aula, 

contractes amb tutoria i /o direcció, actuacions davant de conductes contràries a les 

normes de convivència). A més s’hi inclouen mesures d’inclusió i preventives de 

l’absentisme escolar a més de seguiment del procés per part de tots els agents 

implicats. 

El desplegament del currículum i programació d’activitats d’ensenyament-

aprenentatge lectives, complementàries i extraescolars queda inclòs en la PGAC i les 

programacions anuals i d’aula, revisades anualment, les quals reflecteixen els 

projectes d’innovació impulsats pel centre com són la biblioteca Puntedu i el pla de 

lectura de centre.  

Quant als serveis oferim menjador escolar, acollida matinal, activitats extraescolars, 

venda d’equipament esportiu, bates i llibres, sobretot no socialitzats, a través de  

l’AMPA i transport amb l’Ajuntament. 

La realitat sociolingüística del municipi resultant és d’un 97% de famílies amb el 

castellà com a llengua materna tot i que com a centre cal incidir en un treball acurat i 

plurilingüe de les tres llengües de referència: català, castellà i anglès. 

 

El centre forma part d’una auditoria pedagògica per la millora de resultats acadèmics 

en les competències bàsiques des de fa dos cursos i es pot observar a través dels 

diferents indicadors, instruments de control i millora, la bona evolució d’aquestes. 

 

Pel que fa als recursos econòmics seguim una política d’estalvi i aprofitament de 

recursos que queda palesa en els pressupostos i liquidacions anuals, tot i que la 
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necessitat de recursos addicionals i necessaris és clara. 

 

Pel que fa a l’ús social del centre es promou a través de les escoles esportives, escola 

d’estiu i altres usos puntuals que aprofiten les instal·lacions i material didàctic amb 

cura i control a través d’un inventari actualitzat. Els equipaments es van ampliant i 

renovant curs rere curs en la mesura de les possibilitats del centre. 

La documentació acadèmica, pedagògica i administrativa es troba custodiada al 

centre en format digital i en paper, convenientment classificada, organitzada i 

inventariada. 

A través dels indicadors del PdD es podrà observar l’evolució i propostes d’aquesta 

diagnosi general. 

 
 
2. IDENTITAT I CARÀCTER PROPI  
 
2.1. Principis rectors (LEC)  

 

El sistema educatiu, en el marc dels valors definit s per la Constitució i per 

l’Estatut, es regeix pels principis generals següen ts :  

 

a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la 

resta de legislació vigent .  

b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica : la 

llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.  

c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració 

de tots els col·lectius , basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts 

amb fons públics.  

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

llibertat d’elecció entre centres públics o centres altres que els creats pels poders 

públics, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels 

alumnes.  

e) El pluralisme.  

f) La inclusió escolar i la cohesió social .  

g) La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències 

bàsiques i la consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat.  
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h) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país , i el 

respecte a la convivència.  

i) El respecte i el coneixement del propi cos .  

j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans.  

k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable 

dels recursos naturals i del paisatge.  

l) El foment de l’emprenedoria.  

m) La coeducaci ó i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.  

n) L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola .  

o) L’educació al llarg de la vida.  

p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació 

religiosa i moral que vagi d’acord amb llurs conviccions.  

q) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoc trinament.   

 

Article 93. Caràcter i projecte educatiu dels centres públics  

2. L’escola pública catalana es defineix com a inclu siva, laica i respectuosa amb 

la pluralitat, trets definidors del seu caràcter pr opi .  

3. Els centres públics es defineixen d’acord amb els princ ipis de qualitat 

pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i  professionalitat docents, 

d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació d e les famílies, de preservació 

de l’equitat, de cerca de l’excel•lència i de respe cte a les idees i les creences 

dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors.   

 

2.2. Caràcter propi  

 

- Trets d’identitat 

1- Escola catalana. 

• El català  és la llengua vehicular, ambiental i d’ensenyament en l’àmbit escolar. 

L’ús de la pròpia llengua és un dret reconegut a tots els membres de la 

Comunitat educativa. Caldrà garantir que a l’acabament de l’escolaritat dels 

alumnes tinguin un domini oral i escrit correcte de totes dues llengües oficials. 

• Les tres llengües del currículum, catalana, castellana i anglesa segueixen un 

treball seqüenciat dels diferents apartats, sobretot en lectura, expressió i 

comprensió oral i escrita. 



6 
 

• L’escola en tot moment farà un esforç per atendre a les necessitats individuals 

d’aquells alumnes que, vinguts de fora de Catalunya, s’incorporin al nostre 

sistema educatiu. 

 

2- Escola inclusiva que atén la diversitat. 

• L’escola acull a tot a l’alumnat que des de la comissió de garanties de 

preinscripció i matriculació és assignat al centre. L’alumnat és atès amb les 

seves característiques pròpies, tenint en compte el seu procés d’aprenentatge 

personal. La Comissió d’Atenció a la Diversitat és qui té competència per a 

designar el tipus d’atenció que necessita un/a alumne/a per potenciar al màxim 

les seves capacitats d’acord amb les línies mestres del centre i la seva tutoria. 

 

3- Escola aconfessional. 

• L’escola és i vol ésser ideològicament pluralista, sobretot en els vessants polític 

i religiós. Això significa respecte envers totes les ideologies i creences. Intenta 

donar a l’alumnat informacions tan objectivament com es pugui a fi que 

progressivament es formi els seus propis criteris i, analitzant la realitat,  pugui 

prendre decisions responsables, coherents i amb criteri. 

 

• L’escola dóna la possibilitat de rebre la matèria d’ educació religiosa catòlica. 

Els alumnes que opten per no fer cap religió en horari escolar fan continguts de 

valors socials i cívics. 

 

4- Escola plurilingüe. 

• L’escola impulsa l’aprenentatge de la llengua anglesa a partir de P3. A 

educació primària afavoreix l’aprenentatge de la seva expressió i comprensió 

oral a través d’agrupaments reduïts o desdoblaments del grup classe per tal de 

treballar de manera transversal la millora de les tres llengües curriculars: el 

català, el castellà i l’anglès.   

 

3-Educació transversal per a l’assoliment de les competències bàsiques. 

• L’escola vetlla per a l’assoliment d’un bon nivell de comprensió lectora, 

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

així com l’autonomia de l’aprenentatge basat en les tècniques d’estudi i 
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d’organització. Es tenen en compte els diferents àmbits del currículum per a dur 

a terme diferents activitats que portin a aquesta millora i assoliment.. 

 

• L’escola manté viu l’objectiu de dirigir i potenciar les capacitats de l’alumnat per 

la consecució de l’objectiu final: fer persones autònomes, independents i 

capaces de prendre decisions per a avançar en el seu projecte de vida. 

 

6- Escola plural i demòcrata. 

• L’escola no exclou a ningú a causa de la seva procedència, religiosa, 

ideològica o nivell econòmic. 

 

• L’escola estimula els valors d’una societat democràtica: solidaritat respecte als  

altres i actitud de diàleg. 

 

• L’escola  dóna una formació ètica, moral i cívica basada en els Drets Humans. 

 

7- Escola per a la coeducació 

• L’ensenyament que imparteix a l’alumnat és igual per a nens i nenes i es 

desenvolupa en un marc de coeducació, sense cap discriminació per raó de 

sexe. 

 

8- Escola per la pau, socialització i solidaritat. 

• L’escola és un marc d’aprenentatge de resolució de conflictes mitjançant el 

diàleg i potenciant les estratègies de mediació, en benefici de la cohesió social i 

rebutjant qualsevol forma de violència.  

 

9- Escola oberta a les TAC. 

• L’escola afavoreix la integració de les noves tecnologies de l’aprenentatge i la 

comunicació en la tasca educativa, fomenta el seu ús en totes les àrees 

curriculars i en tots els espais de l’escola, integrat dins el Projecte TAC de 

centre i compartit amb tota la comunitat educativa.  
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10- Escola oberta a nous projectes. 

• L’escola acull i impulsa aquells projectes que afavoreixen la innovació 

educativa de l’alumnat i del professorat, en benefici del seu procés formatiu i 

maduratiu. 

 

3. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE  

 

L’escola El Cucurull és un  centre d’una línia que es troba situat al centre del poble, al 

costat de l’Ajuntament i el poliesportiu. Està formada per 4 mòduls units per un llarg 

porxo que ens aixopluga, els quals han estat construïts en diferents etapes. Cada 

mòdul es caracteritza per acollir els diferents cicles, amb aules multi usos que es 

troben situades a l’inici de cada edifici.  

Com a centre de nova creació des del 2007 gaudeix de totes les dotacions 

assignades pel Departament d’Ensenyament, així com les millores i reformes 

realitzades per l’Ajuntament. Els pares i mares també hi han col·laborat convertint, 

entre tots, l’escola en un lloc acollidor, ple de color i la vegetació necessària per a tenir 

unes bones ombres. 

 

Les aules o espais són els següents: 

-Aules d’educació́ infantil  

-Aules de primària 

-Aula música 

-Hort escolar  

-Aula d’ordinadors. TIC-TAC 

-Zones d’esbarjo diferenciades 

-Aula de medi natural i social / plàstica  

-Aula de psicomotricitat 

-Aula de joc simbòlic 

-Aules de reforç̧ /suport 

-Biblioteca i audiovisuals 

-Cuina i menjador 

-Aula d’ed. especial/audició llenguatge. 

-Poliesportiu municipal cobert. 

-Pista poliesportiva exterior del centre.  
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Les zones d’esbarjo són diferenciades, tenint un pati per a Ed. Infantil, un altre per a 

1r, 2n i 3r, el de la pau, i la pista per a 4t, 5è i 6è. Les zones d’esbarjo de primària es 

comparteixen per torns en diferents dies. 

 
4. PLANTEJAMENTS EDUCATIUS  
 
4.1. Prioritats i objectius educatius (PdD* 1 PGAC2*)  
 
Valors, missió i visió – Línies mestres. Bastida. 
 

1. Millorar, encara més, els resultats acadèmics de l’alumnat tenint en compte les 

seves potencialitats i les seves característiques emocionals per a arribar a una 

millor qualitat en el treball, els resultats acadèmics i personals. 

“Conèixer, l’alumnat, observar-lo, escoltar-lo i després actuar, millorar amb ells i per a 

ells, donant-los estratègies, calma i seguretat”. 

 

2. Millorar els resultats qualitatius de la tasca pedagògica com a equip de treball 

d’alt rendiment (claustre) potenciant el treball en equip, la cohesió i la màxima 

professionalitat en totes les actuacions a realitzar.  

“Som el mirall de l’alumnat  i la comunitat educativa en general, la nostra projecció va 

més enllà de les aules, marca el dia a dia de l’alumnat, deixa empremtes en la seva 

personalitat, el seu bagatge personal i acadèmic, així com els seus records de per 

vida”. 

 

3. Continuar potenciant l’eficàcia i l’eficiència en la gestió acadèmica, 

administrativa, docent, personal i econòmica a través de la prevenció, previsió i 

coordinació sistemàtica de cada àmbit fent arribar la informació dels resultats 

i/o evolució de manera clara i detallada als agents pertinents. 

 

“Idees clares, petits objectius d’on partir i on anar que cal desenvolupar, reunions de 

treball eficients (ordre del dia, assistents, acords, tasques distribuïdes a fer, terminis i 

tancaments de tasca valorada per iniciar-ne una altra). Avancem en equip, amb 

seguretat i respecte, partint d’una bona bastida, segura i ferma”. 

                                                 
1  PdD 
2 PGAC 
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4. Continuar garantint i vetllant per la coordinació i la corresponsabilitat entre la 

mateixa Comunitat Educativa, formant, de manera més sistemàtica i insistent, 

l’equip pedagògic a tres bandes (tamboret), reflectit en la nostra carta de 

compromís : alumnat + família + professorat amb el suport de la comunitat 

educativa. Apropar-nos, conèixer-nos, per treballar, avançar i millorar plegats.  

“Volem ser la pluja fina perquè acaba mullant, impregnant...poc a poc però, de 

manera persistent i evident”. 

  
L’escola segueix les pautes d’una metodologia seqüenciada i adaptada per cicles, 

consensuada amb tot els claustre, fruit de les adaptacions derivades de les propostes 

de millora anuals. Veure Annex metodologia*3. 

La línia pedagògica del centre està basada en l’aprenentatge coherent i coordinat a 

tres bandes (tamboret), com a motor del desenvolupament integral de l’alumnat, entès 

des dels diferents vessants i tenint en compte sobretot l’evolució i millora de 

l’aprenentatge emocional. 

 

4.2. Projecte lingüístic  
 

El projecte lingüístic* 4és el document en el qual s'adaptaran els principis generals i la 

normativa a la realitat sociolingüística de l'entorn. Document annex al PEC. Està 

adaptat a la realitat de l ‘entorn i del centre, pensat per la millora de les competències 

bàsiques d’una 3a llengua ja que la realitat és que l’alumnat i famílies tenen ja dues 

llengües d’ús a casa i a l’escola.  

El projecte concreta l’aplicació, organització i ús de diferents recursos i mètodes que 

portin cap a la millora de l’expressió i la comprensió oral de l’anglès. 

 

5. EL CURRÍCULUM 

 

5.1. Criteris d’organització pedagògica 

Els criteris d’organització pedagògica i les concrecions dels currículums tenen com a 

finalitat prioritària garantir l’assoliment de les competències bàsiques i les 

transversals, que han de contribuir al desenvolupament personal dels alumnes i a la 
                                                 
3 Metodologia 
4  Proj. Ling. 
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pràctica de la ciutadania activa, i han d’incorporar de manera generalitzada les 

tecnologies de la informació i la comuncació en els processos d’aprenentatge.  

 

D’acord amb l’autonomia pedagògica i organitzativa que disposem les escoles segons 

normativa del Departament d’Ensenyament, al Cucurull prioritzem els següents criteris 

pedagògics: 

 

L’escola com a lloc d’aprenentatge entre iguals  

Considerem l’aprenentatge com a part del desenvolupament natural de l’alumne/a, que  

aprèn com a subjecte actiu a partir del conjunt d’experiències i en relació a una gran 

 diversitat d’estímuls en interacció amb l’entorn. Entenem el paper del mestre/a com a 

 orientador i dinamitzador d'aquest desenvolupament natural.  

 

Aprenentatge integral  

Entenem l’aprenentatge com un procés que implica la totalitat de la persona, en el 

qual es desenvolupa una gran diversitat de capacitats i habilitats: intel·lectuals, 

procedimentals, emocionals, socials, actitudinals...  

 

Aprenentatge en la diversitat i la inclusivitat 

L’escola, dins del marc de la societat on vivim, fomenta el respecte a la diversitat 

individual i cultural de tots els seus integrants, cosa que ajuda a créixer a cadascú 

d’acord amb el seu ritme i potencialitats. Som diversos i aprenem d’aquesta 

oportunitat, som inclusius i aprenem de les diferències de cadascú. 

 

Aprenentatge actiu  

L’escola és el lloc on es facilita, s’estimula i es dona coherència a l’aprenentatge 

natural de l’alumnat, fomentant la curiositat i la investigació implicant-lo activament en 

el seu procés i evitant un paper de receptor passiu d’informació. Tindran especial 

rellevància les activitats de recerca, descobriment i treball de camp.  

 

Visió constructivista de l’aprenentatge  

Entenem l’aprenentatge com un procés del progrés individual de l’alumnat, que parteix 

de les seves capacitats i fomenta l’assoliment de noves capacitats. L'ensenyament 

serà significatiu i interdisciplinari, cal tenir en compte els coneixements previs i els 



12 
 

interessos dels alumnes, així com el seu ritme personal de progrés. Aquest 

enfocament es reflecteix en totes les àrees en més o menys mesura. 

 

Aprenentatge competent  

L'escola vetlla per l'assoliment de les competències bàsiques de l'alumnat, entenent-

les fonamentalment com a eines per a integrar-se adequadament en un món complex 

i canviant. Es fomentarà l’ús de les noves tecnologies en tots els àmbits com a eina i 

recurs de treball, ensenyament i aprenentatge.  

 

Aprenentatge crític i coherent 

Afavorirem la consciència crítica, la iniciativa i la presa de decisions, tot defugint el 

conformisme o la passivitat en els alumnes, entenent l'aprenentatge també com a 

intercanvi en discussió constructiva i raonada. Dedicarem especial atenció a 

compensar-equilibrar la forta influència dels mitjans de comunicació en els valors dels 

infants, sabent i aprenent a destriar el que té qualitat del que no en té, el que prové de 

referències més fiables del que prové de referències que no ho són.  

 

Aprenentatge responsable i autodisciplinar  

Fomentarem la implicació responsable de l'alumnat en el seu aprenentatge. 

Afavorirem la seva integració responsable en l'entorn cultural, social i ecològic, 

començant per l’entorn més proper (família, escola, poble) i l’ampliarem a realitats 

més globals, tenint en compte la relació entre el passat i el present.  

 

5.2. El projecte curricular * 5 

 

El PCC és el document que aglutina el conjunt de competències bàsiques, objectius i 

continguts clau que l’alumnat ha d’assolir en un determinat nivell educatiu, així com 

els criteris metodològics necessaris per a arribar als coneixements i habilitats òptims 

en cada nivell educatiu, a més dels criteris d’avaluació que cal emprar per valorar-ne 

l’assoliment; tot plegat seqüenciat per cicles. 

 

De manera general, el PCC respòn a les preguntes què ensenyar?, com ensenyar?, 

quan ensenyar? i què, com i quan avaluar?  

                                                 
5 Projecte curricular àrees. En elaboració 
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La intenció és arribar a programar a través del model circular de la DUA (Disseny 

Universal de l’Aprenentatge) 

 

 

MODEL ÒPTIM DE PROGRAMACIÓ D’AULA RECOMANABLE 
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MODEL DE PROGRAMACIÓ D’AULA NO RECOMANABLE 
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5.3. L’avaluació i promoció 

 
L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat és contínua i global, amb 

observació sistemàtica dels continguts i amb una visió  globalitzada al llarg de l’etapa 

centrada en el desenvolupament i consolidació de les competències bàsiques. 

 

Prioritzem l’enllaç entre cada cicle i alhora entre les diferents etapes (1r cicle EI-2n 

cicle EI, 2n cicle EI- CI de primària, CI Pri-CM-Pri, CM Pri-CS Pri, CS Pri-1r ESO. 

Sobretot tenim especial cura en el traspàs i coherència dels cursos que canvien de 

cicle i/o etapa, treballant en equip i coherència marcada per una metodologia comuna 

i transversal; no perdent de vista les característiques diferencials i específiques de 

cada grup d’alumnes. 

 

De manera periòdica els equips de cicles es reuneixen per analitzar els resultats dels 

alumnes i prendre decisions amb les propostes de millora generades i de manera molt 

concreta. Tenim en compte tant les avaluacions internes com les externes a l’hora de 

valorar resultats, decidir i acordar propostes de millora concretes i mesurables. 

 

Cada curs, la junta d’avaluació   pren les decisions corresponents sobre el pas de 

curs o promoció de l’alumnat d’acord amb els criteris de promoció i d’avaluació*6, 

tenint com a referència les valoracions fetes i els acords a dur a terme, quedant 

recollits a les actes de la junta d’avaluació. Des de la CAD i posteriorment a les juntes 

d’avaluació es prenen les decisions i acords pertinents de la millora d’objectius i 

competències de l’alumnat corresponent. 

 

L’avaluació ha de ser: 

 
• Individualitzada, personalitzada, centrada en l’evolució de cada alumne/a 

partint de la seva situació inicial i particularitats.  

 

• Integradora, atenta a la diversitat, per la qual cosa contempla l’existència de 

diferents grups i situacions, així com un grau de flexibilitat en l’aplicació dels 

criteris d’avaluació que se seleccionen.  

 

                                                 
6 Document intern extracte NOFC- Criteris d’avaluació generals per a les famílies. Percentatges. 
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• Qualitativa, en la mesura que s’aprecien tots els aspectes que incideixen en 

cada situació particular i s’avaluen de forma equilibrada els diversos nivells de 

desenvolupament de l’alumne/a, no només els de caràcter cognitiu, sinó també 

els referits a hàbits i competències. 

 

• Orientadora, atès que aporta a l’alumnat, famílies i docents la informació 

precisa per a millorar els resultats, modular el seu aprenentatge i adquirir les 

estratègies apropiades per a arribar-hi. 

 

Els criteris pedagògics en relació a l’avaluació i promoció de l’alumnat  queden 

recollits a la nova ordre d’avaluació pel que fa als de primària*7 i en la d’ed. Infantil*8.  

A més tindrem en compte el Capítol IV del decret de currículum de primària (Avaluació 

i promoció de l’alumnat).  

 

Com a centre i de manera general valorem, a la junta d’avaluació com a equip de cicle 

i en especial el criteri del tutor/a de l’alumne/a, en la decisió de promoció de l’alumnat: 

 

• Som escola d’una línia amb els grups a 25 de ràtio, de manera generalitzada. 

 

• El nivell d’assoliment de l’alumne/a en relació a les competències bàsiques a 

l’àmbit lingüístic ja que aquest fet possibilitarà la qualitat de la seva evolució pel 

que fa al llegir i comprendre des de les àrees. 

 

• El grup – classe al qual serà adscrit l’alumnat amb retenció. Repercusions a 

nivell de grup i individulament del mateix alumne/a. 

 

• Repercusió emocional pel que fa a la bona evolució de l’alumne/a en relació a 

la competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.  

 

• Qualsevol dels procediments, mesures i acords adoptats per l’equip docent en 

relació a l’avaluació i la promoció de l’alumnat seran coneguts per la família i el 

                                                 
7 ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny  
8 ORDRE EDU/484/2009 de 2 de novembre 
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mateix alumne/a; essent tractats amb la cura que necessita qualsevol decisició 

pedagògica d’aquest caire. 

 

Criteris per la retenció de l’alumnat  partint de les bases anteriors els (1 cop a 

l’etapa i 2 en casos molt excepcionals, alumnat amb NEE, i valorats per la Inspecció i 

l’EAP) són: 

 

• Amb  2 o 3 àrees de l’àmbit lingüístic no superades, sobretot l’àrea de llengua 

catalana i castellana. 

 

• Amb 3 àrees diferents dels àmbits lingüístic, matemàtic o de coneixement del 

medi. 

 

• Amb 2 àrees dels àmbits lingüístic, matemàtic o de coneixement del medi i 1 o 

2 àrees dels àmbits artístic o d’educació en valors, sense menystenir l’àmbit de 

l’educació física ni els àmbits de caire transversal del currículum. 

 

• Amb més àrees a les afegides als supòsits anteriors 

 

Criteris per a la promoció de l’alumnat amb àrees n o superades o assolides 

• Valoració del grup al qual serà adscrit. 

 

• S’accedirà al curs següent, amb aprofitament i amb les mesures i suports 

adients. (SEP, PI o ADAP metodològica, en diferents agrupaments). 

 

• S’accedirà a l’educació secundària obligatòria sempre que els aprenentatges 

no assolits no impedeixin seguir amb aprofitament la nova etapa, en la qual 

l’alumne rebrà els ajuts i suport corresponent. 

 

Altres supòsits: 

• L’alumnat nouvingut que presenti un desfasament de més de dos anys en el 

seu nivell d’assoliment de les competències es pot escolaritzar en un curs 

inferior al que li correspondria per edat.  
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Criteris per a la promoció de l’alumnat amb altes c apacitats 

• Els alumes amb altes capacitats poden flexibilitzar la permanència en un curs o 

en tota l’etapa, si l’equip de cicle i la CAD ho consideren convenient. Aquesta 

mesura es concretarà en un PI.  

 

Els procediments i instruments emprats  emmarcats en la línia pedagògica del 

Cucurull per a avaluar el procés d’aprenentatge són:  

• L’observació sistemàtica de l’alumnat mitjançant escales d’observació o 

un registre anecdòtic personalitzat.  

• L’anàlisi de les produccions dels alumnes, com ara la correcció de 

monografies, dossiers, resums, treballs d’aplicació i síntesi, quaderns de 

notes, apunts o de classe, textos escrits, produccions orals, intercanvis 

orals amb els altres alumnes, diàleg amb el docent, entrevistes, posades 

en comú o assemblees.  

• Les proves específiques, escrites o orals, de tipus objectiu, de preguntes 

tancades o obertes, l’exposició d’un tema a classe o al docent, la 

resolució d’exercicis o qüestionaris. 

 

És rellevant com a equip pedagògic l’ús de l’autoavaluació i la coavaluació entre infant 

i docent. *9 

 
5.4. Pla TAC * 10 

Document en fase d’elaboració, en el qual  (Pla de Tecnologies per a l'Aprenentatge i 

el Coneixement) es recullen les característiques actuals del centre en relació a les 

TAC, es defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme 

pel que fa als aspectes organitzatius, didàcticopedagògics i curriculars. 

 

6. L’ORGANITZACIÓ.  

 

6.1. Criteris que defineixen l’estructura organitza tiva. 

L’estructura organitzativa del centre es caracteritza per tenir una estructura piramidal 

quantitativament per equips però, circular en quant a l’estructura de lideratge docent 

                                                 
9 Agenda escola personalitzada del centre. Aval. final de setmana. 
10 Pla TAC. En elaboració. 
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que té totalment en compte l’aplicació professional del treball en equip basat en el 

lideratge distribuït, la coherència unida a una metodologia pedagògica comuna, la 

cohesió com a equip d’alt rendiment, la informació compartida per a avançar en equip 

i en la mateixa direcció. 

L’organització es visualitza en l’esquema següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Organigrama.* 11 

 

L’organigrama del centre està estructurat en equips de treball i aquests amb un 

responsable de cadascun.  

6.3. Lideratge i equips de treball. Plantilla de ce ntre. 

 

El tipus de lideratge necessari per a fer-nos avançar com a professionals de 

l’ensenyament i arribar a uns nivells de qualitat i satisfacció com a escola, és el 

lideratge distribuït que curs rere curs anem aprenent a millorar duent-lo a la pràctica. 

                                                 
11 Organigrama centre 
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Aquest es pot veure reflectit en l’estructura organitzativa anterior i en l’objectiu 2 del 

PdD 2015-2019. 

 

Per avançar envers aquest tipus de lideratge, ens cal un equip de treball o plantilla 

estable que doni continuïtat als projecte de centre, als objectius, valors i missió 

acordats. En aquest sentit l’equip directiu vetllarà per definir els tipus de perfils que 

configuraran l’estructura i organigrama del centre. Aquests perfils podran ser 

concretats en docents específics per a dur a terme uns rols lligats a la línia i projectes 

de centre a desenvolupar com poden ser:  de biblioteca, d’atenció a la diversitat, de 

convivència, lingüístic, TAC... 

 

Les constants que acompanyaran aquest funcionament com a claustre o equip d’alt 

rendiment són: 

-Treball en equip constant 

-Coherència 

-Cohesió 

-Esforç i interès pel treball acurat 

-Retorns, acords i actuacions de totes les reunions dutes a terme 

-Fer arribar la informació pedagògica a tot l’equip de manera gairebé instantània 

Tot això per a donar la màxima qualitat educativa a l’alumnat en col·laboració amb les 

famílies, tal com queda reflectit a la carta de compromís*.12 

 

 

7. LA INCLUSIÓ. * 13 

 

“La inclusió és un procés sense fi que cerca maneres més eficaces de respondre a la 

diversitat present de l’alumnat”. Ainscow (2005)  

Totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions 

d’igualtat. L’escola ha de ser compensatòria de desigualtats i diferències socials, en la 

mesura de les seves possibilitats i sempre treballant en equip i en xarxa per a ser 

efectiva. 

                                                 
12 Model carta de compromís del centre 
13 Document de l’escola inclusiva al sistema inclusiu. Dep. d’Ensenyamnet. 2015 
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EDUCACIÓ INCLUSIVA: educació de qualitat per a tothom. 

SISTEMA EDUCATIU INCLUSIU: comunitat educativa oberta a l’entorn. 

SISTEMA/SOCIETAT INCLUSIVA: al llarg de tota la vida i en tots els àmbits  

 

7.1. Principis d’inclusió i coeducació  

 

• El reconeixement de la diversitat com un fet universal.  

 

• El sistema inclusiu com l’única mirada possible per donar resposta a tots els 

alumnes.  

 

• La personalització de l’aprenentatge perquè cada alumne pugui desenvolupar 

al màxim les seves potencia- litats.  

 

• L’equitat i la igualtat d’oportunitats com a dret de tots els alumnes a rebre una 

educació integral i amb expectatives d’èxit.  

 

• La participació i la coresponsabilitat per construir un projecte comú a partir del 

diàleg, la comunicació i el respecte.  

 

• La formació del professorat per promocionar oportunitats de creixement 

col·lectiu i per desenvolupar projectes educatius compartits.  

 

7.2. L’acollida  

 

El desenvolupament de polítiques inclusives en els centres es recolza en el 

desenvolupament d’una escola per a tots i totes, que organitzi de manera adequada 

els recursos per garantir l’atenció a la diversitat des de projectes educatius que 

considerin l’acollida i la participació dels alumnes i les sev es famílies , i en els 

quals es planifiquin les mesures i els suports minimitzant les barreres d’accés amb 

què es podria trobar qualsevol alumne/a.  
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L’acollida s’entén per a totes les persones que formen part de la comunitat educativa i 

parteix d’uns objectius seguits d’unes actuacions que la fan possible. El document que 

vertebra i organitza el com, quan, qui  i què és el Pla d’acollida del centre. 

 

7.2.1. Pla d’acollida * 14 

Aquest pla reflecteix la manera en què l’escola El Cucurull acull els diferents membres 

de la Comunitat Educativa per a arribar a formar part, peça a peça d’aquest Cucurull 

(logo-ideari) amb un objectiu comú i unes tasques en xarxa, amb uns criteris de 

coherència i cohesió d’equip que planen en tot moment en les idees pedagògiques i la 

línia del centre. 

 

7.3. La diversitat 

 

7.3.1. Criteris que orienten l’atenció a la diversi tat  

Objectiu de procés 

En tots els casos, per un treball continuat i efectiu, s’establirà una comunicació-

coordinació entre la família, l’alumnat susceptible, el personal docent del centre i els 

professionals externs o interns 

Diversitat pedagògica i d’organització 

L’atenció a la diversitat a l’escola El Cucurull s’entén com tot un seguit d’actuacions 

coordinades que parteixen d’un objectiu comú: l’atenció individualitzada de cada 

alumne/a tenint en compte les necessitats puntuals o de llarg termini detectades.  

La comissió d’atenció la diversitat (CAD) és l’encarregada de vehicular setmanalment, 

a través de les necessitats detectades per la tutoria i/o especialitats, les actuacions a 

fer. Està formada per l’equip directiu + MEE + MALL + psicopedagog/a EAP. En 

aquesta, es fixen els objectius a assolir, els quals es van revisant i actualitzant segons 

propostes de millora i evolució; s’acorda quines seran les actuacions a fer i els 

encarregats de dur-les a terme així com els especialistes externs que hi intervindran o 

intervenen. 

Quan sigui necessari fer ús d’un PI 15 (curricular) es valorarà des de la CAD i es 

concretarà en les àrees necessàries. Distingiren entre PI curricular o necessitat 

d’ADAP. metodològiques. 

                                                 
14 Document inclòs en el PdC. Apartat acollida. 
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L’aprenentatge i per tant l’atenció a la diversitat tenen com a  metodologia i 

estratègies bàsiques: 

-les individualitats i necessitats educatives  

-l’observació directa 

- l’aprenentatge per descobriment  

- l’aprenentatge significatiu 

- la participació de l’entorn 

El MEE ha de desenvolupar les seves funcions16 en col·laboració amb l’equip de 

mestres i amb el suport dels serveis externs (EAP,CREDA,...), d’acord amb les seves 

funcions que es troben concretades en la normativa d’organització i funcionament dels 

centres 

Prioritzarem l’atenció de les NEE de l’alumnat susceptible, detectat per la tutoria i/o 

les observacions inicials de la MEE. Per aquest motiu el tutor/a farà sol·licitud de 

demanda*17 a la MEE i/o si s’escau sol·licitud de demanda a l’EAP (psicopedagog*18 o 

treballador/a social*19). 

 
L’atenció als alumnes per part del MEE  es durà a terme en diferents formats : 
 

• Dins l’aula ordinària , conjuntament amb el tutor/a , per tal d’oferir a aquests 

alumnat oportunitats de participar en els entorns i activitats el més normalitzats 

possibles. Sempre que sigui possible i es consideri adequat. 

 

• En grup reduït o atenció individualitzada fora de l’aula ordinària . 
 

Observació:  en el cas que, alguns dels alumnes tinguin necessitat de ser atesos en 

un nombre més ampli de  sessions, i degut a que som centre d’una línia, cosa que 

comporta que els especialistes puguin dur a terme tutories; podrem incloure aquest 

alumnat en un grup SEP.  

 

Així es concretaran juntament amb mestres i EAP les pautes d’intervenció, el pla 

d’atenció i les adap. metodològiques i/o curriculars per a cada alumne/a atès. 

                                                                                                                                                           
15 Model PI 
16 Funcions MEE 
17 Sol· licitud demanda EE 
18 Sol· licitud demanda psicopedag. EAP 
19 Sol· licitud demanda TS  EAP 
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S’elaboraran per part del MEE materials didàctics adaptats que facilitin l’aprenentatge 

d’aquest alumnat i la seva participació en les activitats del grup classe ordinari. Alhora 

proposarà, si s’escau, modificacions i adaptacions de caràcter metodològic i/o 

curricular segons la seva evolució continuada. 

 

El que pretenem bàsicament és que tots els alumnes del centre rebin una atenció 

d'acord amb les seves necessitats, sobretot els que, per una o altra causa, tenen 

dificultats per seguir el ritme ordinari de l'aprenentatge. 

 

Suports i finalitats d’aquests : 

- Proporcionar als alumnes condicions adequades per al progrés en l'adquisició de les 

capacitats i competències bàsiques establertes en el currículum de l'etapa. 

- Fer partícip a l’alumnat en les activitats generals del grup-classe i del centre. 

 

L'alumnat amb diferents tipus de necessitats: 

És l'alumnat que té dificultats d'aprenentatge , i/o necessita una atenció més 

específica que els seus companys. 

 

Cal diferenciar entre : 

• Necessitats Educatives Específiques (NEE): 

- Derivades de: 

-Discapacitats físiques ( espina bífida , paràlisi cerebral ,...) , 

psíquiques ( dèficit intel·lectual , retard maduratiu,...), sensorials ( sordesa , 

ceguesa, ...), trastorns de personalitat u/o conducta (TEA, greus problemes de 

conducta..) 

- Situacions socials i culturals desfavorides. 

- Alumnes estrangers incorporats recentment al sistema escolar. 

- Alumnes amb altes capacitats. 

 

• Dificultats significatives d'aprenentatge (DSA) 

Derivades de : 

- Llarga malaltia 

- Absentisme escolar 

- Problemes de conducta i/o rebuig escolar 
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- Altres problemes d'aprenentatge ( trastorns de la lectoescriptura , dèficit 

d'atenció amb hiperactivitat , desmotivació ,..) 

 

Cal dir que, a l'hora de realitzar els agrupaments sempre prioritzarem l’atenció a 

aquells alumnes amb necessitats educatives greus i permanents. A través de la CAD 

s’acordaran les actuacions, activitats i recursos humans, materials i metodològics a 

aplicar així com la temporització i revisió dels acords.  

 
Canalització de la demanda 
 

QUI DETECTA? COM DETECTEM? QUÈ FEM? 
-El tutor/a com a 
responsable del grup-classe 
 
 

- Avaluació inicial 
 
- Avaluació continua 
 
- Avaluació final 
 
-Entrevistes famílies 
 
-Informes a la família en alumnes 
nouvinguts 
 
-Informe de trasllat 

-Sol·licitar demanda escrita al MEE i fer 
arribar còpia a cap d’estudis 
 
-Sol·licitar demanda escrita EAP i fer 
arribar còpia a cap d’estudis 
  
-Aportar observacions a la 
sessió d'avaluació 
 
-Treball en equip i coordinat mestre/a+ 
MEE o MALL+alumne/a+família. 
(Professional extern, si s’escau) 
 
-Donar d’alta a l’alumne/a de NEE 
 
-Organitzar/reorganitzar horari MEE 
 
-MEE o MALL informarà tutor/a evolució 
alumnat 
 
-Comunicar l’evolució de l’alumnat a la 
CAD i juntes d’avaluació. 

 
Tipologia d'alumnes i tipus d'atenció 
 

ALUMNES  -  QUI? ATENCIÓ  -  COM NIVELLS  -  QUÈ -  QUAN 
-Sense massa dificultats 
d'aprenentatge 
 

-Dins de l'organització de 
l'escola: grups flexibles, amb 
mestre de reforç i SEP, si 
s’escau. 
 

-Quan els continguts a 
treballar coincideixin amb 
el que es duu a terme amb el grup 
ordinari. 
 

-NEE greus i/o permanents 
 

-D'atenció prioritària pels 
MEE i MALL 
 

-S’elaborarà un PI quan el nivell de 
continguts- competències a assolir,  
està lluny del que es fa a l'aula 
ordinària. (decalatges importants) 
 

-Amb necessitats educatives 
concretes: discriminació auditiva, 
grafomotricitat, esquema corporal, 
lectura, logopèdia,... 

-A l’aula d’EE/ALL  -Quan encara no s’han assolit els 
coneixements bàsics de l’edat o cal 
reforçar-los 

-Amb manca de bona conducta i 
excés de conductes contràries  

-A través de tutories, amb el 
suport-seguiment de la CAD i 
del claustre en general 

-Gestió d’aula unificada 
-Contractes amb tutoria 
-Contractes amb direcció 
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Estratègies de valoració de l'alumnat amb necessita ts educatives 
 
- Recollir informació qualitativa sobre l'alumne/a. 

- Seguiment i avaluació del procés d'aprenentatge. 

- Avaluació psicopedagògica, si s'escau, per part de l'EAP des d'una 

perspectiva amplia : 

• De les capacitats de l'alumnat 

• De les circumstàncies de l'entorn familiar i escolar de l'alumnat 

- Informar en les sessions d'avaluació de les dificultats específiques d'aquest 

alumnat. 

 
Identificació dels recursos existents 

A l’inici de cada curs es determinaran les dades generals del centre amb la 

plantilla del professorat i la seva distribució horària : 

- Professorat : mestres tutors, especialistes i de suport. 

- Professionals externs : Assessorament de l'EAP , treballadora social de 

l'EAP , auxiliar d'educació especial , logopeda , CREDA , ICASS , CSMIJ.... 

- Espais : Les mestres de suport i les d'EE/ALL utilitzen les seves aules. 

 
Tipus d’agrupaments 

Aquests dependran de les característiques de l’ alumnat: 

 

- Agrupaments flexibles 

- Desdoblaments 

- Racons 

- Grups reduïts 

- Atenció individualitzada en petit grup 

- Reforç dintre de l'aula ordinària 

- Reforç per part dels mestres de primària i/o SEP L i NL. 

 
Criteris dels agrupaments 
 
Per derivar a un alumne/a al docent d'educació especial sempre tindran 

preferència els alumnes amb necessitats educatives especials greus i 

permanents.  
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Característiques 

- Per nivells, cicles o intercicles, segons convingui, tenint en compte les 

característiques i dificultats que presentin els alumnes. 

 

- Prioritàriament es reforçarà l’assoliment de les competències bàsiques en el 

llenguatge i les matemàtiques. També es pot fer extensió a d'altres àrees quan es 

cregui convenient. En tots els casos caldrà tenir en compte els criteris d’avaluació 

generals i els de cada àrea per tal de concretar el tipus i grau d’aprenentatge que 

s’espera de l’alumne/a en cada moment de la seva escolaritat. 

 

Referents pedagògics 

Es tindran en compte els recursos i protocols actualitzats per part del Departament 

d’Ensenyament, com a base pedagògica de centre. 

 

7.3.2. Pla d’atenció a la diversitat * 20 

La diferent tipologia d'alumnes de l'escola fa necessària l'elaboració d'un document - 

el Pla d'Atenció a la Diversitat (PAD)- que reculli les actuacions que es duen a terme 

per atendre les necessitats educatives específiques d'aquest alumnat. El PAD forma 

part del Projecte Educatiu de Centre. 

 

Correspon a la Comissió d'Atenció a la Diversitat la concreció cada curs del contingut 

del PAD. 

 

8. LA CONVIVÈNCIA  

 

8.1. Valors i objectius per a l’aprenentatge de la convivència  

8.1.1 De la gestió d’aula a les conductes contràrie s*21 

Document de centre que recull els objectius, criteris i actuacions així com mesures a 

aplicar i aplicadors d’acord amb cada situació i moment educatius dels diferents 

cicles. 

 

8.2. Projecte de convivència 22* 

                                                 
20 Document PAD de centre. En elaboració. 
21 Document de centre/De la gestió d’aula a les conductes contràries. NOFC 
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És el document on es reflecteixen les accions que el centre docent desenvolupa per 

capacitar tot l'alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la 

gestió positiva de conflictes. El Departament ha posat a l'abast de tots els centres 

educatius l’aplicació informàtica que conté elements de diagnosi, orientacions i 

recursos per a aplicar-lo. 

 

8.3 Protocols per a la millora de la convivència 

En el marc del Projecte de convivència, el Departament ofereix als centres protocols 

d’actuació i de recursos enfront dels conflictes greument perjudicials per a la 

convivència dels centres educatius amb tot un seguit d’eines i recursos. 

 

Protocols a tenir en compte  (s’actualitzen periòdicament per part del Departament 

d’Ensenyament). 

 

• Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d'odi i 

discriminació. 

 

• Protocol d'actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte o 

comissió d'una infracció penal. 

 

• Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront el ciberassetjament entre 

iguals. 

 

• Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront de l'assetjament entre 

iguals. 

 

• Protocol enfront del maltractament infantil i adolescent. 

 

• Protocol de detecció i intervenció en cas de conflicte greu amb l'alumnat. 

 

• Protocol de detecció i intervenció enfront dels NGJOV (Nous Grups de Joves 

Organitzats i Violents). 

 
                                                                                                                                                           
22 Document  de centre/PdC.  
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9. L’ORIENTACIÓ I TUTORIA  

 

9.1. Objectius de l’orientació i seguiment de l’alu mnat  

9.1.1  Objectius 

• Acompanyar l’alumnat en el seu desenvolupament integral: personal i 

acadèmic; fent una tasca en equip família, alumnat i mestres. 

• Dur a terme un seguiment acurat de la seva evolució en el procés 

d’aprenentatge escolar guiant i creant els ajustament necessaris en el moment 

necessari. 

• Mantenir una relació de respecte i coherència per part dels agents adults 

(família i mestres) com a models de referència per a l’alumne/a. 

• Donar eines i orientació acadèmica a l’alumnat envers les seves espectatives i 

la seva motivació personal-professional. 

• Donar seguiment i sentit a la carta de compromís educatiu del centre 

 

9.2. Pla d’acció tutorial * 23 

D’acord amb l’apartat 7.1.3 de les orientacions d’inici del curs que com a centre ens hi 

trobem totalment identificats cal tenir en compte que a l’escola: 

L'acció tutorial contribueix al desenvolupament d'una dinàmica positiva en el grup 

classe i a la implicació de cada alumne en el procés educatiu i en la dinàmica del 

centre. Comporta el seguiment individual i col·lectiu dels alumnes en els termes que 

queden establerts en aquest PEC i els diferents annexos de les NOFC relacionades 

amb aquest pla, amb la finalitat de contribuir al desenvolupament integral dels 

alumnes i prestar- los l'orientació de caràcter personal i acadèmic que els ajudi a 

assolir la maduresa personal i la integració social.  

En el seguiment de l'alumnat s'ha de vetllem especialment per l'assoliment progressiu 

de les competències  bàsiques, per la detecció de les dificultats en el moment en què 

es produeixen i per la coordinació de tots els mestres que incideixen en el mateix 

                                                 
23 Document de centre/PAT.En elaboració 
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alumne/a, per prendre les mesures necessàries perquè pugui continuar el procés 

d'aprenentatge de la manera més natural i enriquidora possible.  

Així, una de les sessions setmanals disponibles per completar l'organització del 

currículum la tenim destinada a activitats d'acció tutorial o tutoria amb el grup classe.  

 

Com a escola hem establert els procediments de relació i cooperació amb les famílies 

fent-los arribar informació sobre l'evolució escolar i personal dels fills per facilitar 

l'exercici del dret i el compliment del deure de participar i d'implicar-se en el procés 

educatiu dels fills. A aquest efecte, el centre preveu en la PGAC la planificació 

d'entrevistes, reunions col·lectives d’inici i d’alumnat de nova matrícula així com les 

coordinacions establertes amb el centre de secundària del municipi i centres de 1r 

cicle d’infantil. Aquesta planificació garanteix, com a mínim, una entrevista individual a 

l’inici de l’escolaritat i al llarg del curs, i una de col·lectiva durant el primer trimestre de 

cada curs.  

És propi de la tutoria, sens perjudici de la capacitat d'autoorganització del centre, la 

realització ordinària d'entrevistes i reunions amb pares o tutors legals, el seguiment de 

la documentació acadèmica i la coordinació de l'elaboració d'adaptacions de la 

programació a les necessitats i a les característiques de l'alumne.  

L'acció tutorial integra les funcions del tutor o tutora, de l'equip docent i les actuacions 

d'altres professionals que hi intervenen establint una xarxa de coordinació coherent i 

sistemàtica per a la millora integral de l’alumnat. L'organització del centre té prevista 

través de l'equip docent, la planificació, la coordinació i la coherència de les 

actuacions tutorials al llarg de tota l'etapa, el seguiment de la seva aplicació i 

l'avaluació dels resultats que s'hi obtenen a través d’un calendari organitzat. 

 

10. L’AVALUACIÓ DE CENTRE  

 

10.1. Indicadors de progrés  

 

10.1.1. De context  

-�Escolarització  

El nostre centre es caracteritza per ser una escola d’una línia completa que durant 

alguns anys va tenir una doble línia en un dels grups fins a cabar l’escolarització, 
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alhora som un centre que recull un percentatge molt alt d’alumnes escolaritzats cosa 

que fa que la majoria dels grups estiguin complets a 25 de ràtio. Acull alumnat del 

municipi on es troba situat i una petita part d’alumnat procedent de municipis propers. 

Hi ha entrada d’alumnat escolaritzat d’altres comunitats o països, així com matrícula 

viva durant el curs que moltes vegades no podem escolaritzar ja que els grups estan 

complets havent d’escolaritzar-se a l’altre centre eamb el qual compta el municipi. 

De manera totalment general les famílies que escolaritzen els seus fills al centre ho 

fan fins a acabar tot els procés infantil-primària. 

 

- Identificació alumnat i professorat amb el centre   

Tant l’alumnat com el pofessorat del centre se senten identificats amb la metodologia, 

objectius i essència pedagògica del centre. A més es manté un vincle important que fa 

que tant alumnat com professorat tenen clara la seva funció dins la comunitat 

educativa i en són partíceps actius, cosa que fa que aconseguim un sentiment de 

pertinença a l’entorn del municipi i sobretot a tot allò relacionat amb la part 

pedagògica, personal i emocional de tots plegats per a poder avançar per bon camí. 

 

-Abandonament 

Com a escola amb alumnat d’educació infantil i primària aquest indicador no és 

mesurable ja que no es produeix. El que sí que mesurem i vigilem és que no hi hagi 

absentisme reiterat tant justificat con no justificat seguint els protocols adients per a 

poder-ho regular. 

 

10.1.2. De resultats  

- Resultats acadèmics interns/proves internes  

Els resultats anuals de les proves internes que realitza el centre des de la seva 

creació són cada cop més satisfactoris pel que fa a la seva evolució crítica, la seva 

concreció i les seves propostes de millora, encara que hi ha diferents variables a tenir 

en compte. 

Anualment es fa una revisió tant de les proves com del procés d’aplicació, així com 

dels resultats per a un millor ajustament del procés i dels resultats tant tècnics com 

pedagògics. 
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Tot aquest procés es s’organitza durant la 1a quinzena de juliol per part de l’equip 

directiu, partint de la MAC d’aquell curs i organitzant el calendari d’aplicació del curs 

següent. Al setembre i durant tot el curs en moments puntuals, els equips de treball en 

cicles duen a terme la seva aplicació i ajustaments de millora a través de l’observació i 

la reflexió. 

 

- Resultats de proves externes  

Les proves externes segueixen el mateix perfil pedagògic que les internes tot i que el 

seu calendari i models de prova venen donats pel Departament i els correctors d’una 

d’elles (Cb 6è) són externs. 

Pel que fa al procés d’organització i propostes de millora partint dels resultats, 

segueixen el mateix patró que les proves internes, al nostre centre ja que són 

valorades.  

L’alumnat de 3r de CM i de 6è de CS no realitza les proves internes del 3r trimestre 

perquè ja duu a terme les externes del Departament. Les úniques proves que realitzen 

són les de fluïdesa-velocitat lectora. 

 

- Resultats de satisfacció  

Com a claustre tanquem el procés amb reunions de valoració dels resultats i 

propostes de millora cada vegada més concretes i clares per tal d’aplicar-les 

seguidament. 

Tot aquest procés queda recollit en diferents documents clars, concrets i concisos que 

ens ajuden a avançar i ens aporten una lectura molt clara de la realitat del nostre 

alumnat i del nostre professorat. 

Tant l’alumnat com les famílies són coneixedores d’aquests resultats i el què cal fer 

per a millorar de manera individual o com a grup. 

Tot això ve acompanyat d’un reconeixement clar de la feina ben feta per part del 

Departament d’ensenyament a través de la Inspecció i la seva Direcció quedant 

reflectits en documents com l’AVAC de centre. 

 

10.1.3. De processos  

- Processos d’aula  

 Activitats / metodologies (per àrees, cicles)  
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La metodologia i activitats estan recollides en diferents documents com són la 

metodologia per cicles i les activitats per àrees, de tal manera que tot el professorat 

n’és coneixedor per a dur a terme una tasca pedagògica coordinada i coherent.  

 

Aquesta metodologia de cicle es dóna a conèixer a l’alumnat de manera prèvia, 

preventiva, exemplificada i concreta per a que s’entengui la línia a seguir del centre. 

 

 Tutoria  

La tutoria té un paper cabdal ja que guia, motiva i facilita que cada alumne/a tingui els 

ingredients necessaris a l’abast per a avançar en l’assoliment de les diferents 

competències i en l’evolució com a persona . És el referent i responsable del grup que 

atén i ha de dur a terme la seva tasca essent en tot moment un bon model per a 

l’alumne/a.  

 

- Processos de centre  

� Planificació i lideratge  

La planificació en el nostre centre és un dels puntals per un bon funcionament amb la 

base d’un lideratge clar i distribuït i una bona organització.  

La planificació de tot el curs es realitza entre el juny i juliol de cada curs, deixant pel 

setembre algunes concrecions a nivell de plantilla i d’organització pedagògica basada 

en l’equilibri del treball en equips de cicle, a partir de l’equip directiu i de l’intercicles 

(equip directiu més coordinadors de cicle). 

 

� Convivència  

La convivència al centre és l’eix vertebrador que manté l’ordre, la pau i l’afavoriment 

del respecte necessaris per a unes bones relacions entre iguals i entre els tutors 

mestres i pares. Aquesta convivència és clar, entesa com a gestió positiva de 

conflictes i com desenvolupament individual i col·lectiu de l’alumnat per a ser uns 

bons ciutadans és el que cal mantenir i prevaldre en el dia a dia escolar i familiar. 

 Acollida i inclusió  

L’acollida i la inclusió són responsabilitat de tota la comunitat educativa envers totes 

les famílies, docents i no docents que arribin al nostre centre, per això tenim un pla 



34 
 

d’acollida*24 que marca tota una sèrie d’actuacions per a que tothom sigui benvingut i 

acollit com un més. 

A banda cal tenir en compte el dur a terme un treball d’immersió lingüística intensiu 

amb l’alumnat que ho necessita i en tant que no tenim aula d’acollida cal dur-ho a 

terme a través de la mestra d’EE, suports i si s’escau el suport lingüístic. 

 

� Activitats i sortides  

El centre realitza diferents activitats i sortides complementàries per tal de treballar i 

anar més enllà amb el currículumel currículum. 

Es fa una sortida trimestral, colònies a final de cicle i lasortida de final d’etapa a 6è de 

primària. En les sortides diversifiquen activitats diferents però, el teatre en diferents 

formats és una activitat fixa degut a la importància que té per al modelatge de 

l’expressió oral i corporal per a l’alumnat. 

 

� Participació  

El centre té establerts diferents canals de comunicació per a una millor participació 

així com a diferents agents implicats. Aquesta participació és totalment global ja que 

tenim en compte a tota la comunitat educativa i sobretot a l’alumnat. Sobretot valorem 

i donem importància a la participació activa de cadascun dels agents: 

-Coordinacions pedagògiques amb inspecció del Dep. Ensenyament. 

-AMPA 

-Pares i mares delegats 

-Junta de pares i mares delegats+AMPA+ equip directiu 

-Junta d’alumnes delegats i equip directiu 

-Taula de prevenció 

-Coordinacions amb institut i centre de 1r cicle d’infantil. 

-Tutories de nivell 

-Comissió de convivència 

-Comissió d’atenció a la diversitat 

-Claustre 

-Consell escolar 

 

                                                 
24 Pla d’acollida/apartat nouvinguts 
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Com a destacable podem dir que la informació així com, tots els acords als quals 

arribem i tasques amb terminis amb les seves propostes de millora arriben als agents 

implicats. 

Per vehicular aquesta participació fem ús de les tecnologies (pàgina web, mails,...) 

però encara ens queda bastant per a recórrer en aquest sentit i per això ho anirem 

fent de manera progressiva i aplicant les tècniques necessàries amb els intruments 

necessaris, sempre d’acord amb les nostres possibilitats econòmiques i de gestió. 

 

10.1.4. De recursos  

- Recursos del centre 

El centre compta amb tot un seguit de recursos materials que cal anar ampliant i 

renovant d’acord amb els objectius i les necessitats derivades d’aquests.  

 

Recursos humans 

 Dotacions del Departament d’Ensenyament: 

 

• Plantilla anual: condicionada pel número total d’alumnat dividit pel nombre de 

grups que conforma una ràtio que fa possible l’augment o disminuació de les 

dotacions de personal. El nostre objectiu en aquest aspecte és el manteniment 

de la plantilla el màxim d’estable possible i per això es duen a terme diferents 

actuacions amb les màximes possibilitats a assegurar.  

Si es creu convenient es fan propostes de perfils professionals que s’adeqüen 

totalment a les necessitats i línia pedagògica del centre, aquests perfils 

normalment van acompanyats del perfil d’un/a professional que ja es troba al 

centre i que ja l’està duent a terme. ( Biblioteca, ATD, lingüístic...) 

La plantilla està formada per docents professionals del món de l’educació amb 

totes les especialitats possibles, inclús la d’audició i llenguatge. 

 

• EAP: equip de professionals que assessoren pedagògicament i que duen a 

terme observacions, valoracions, assessoraments i actuacions al centre de 

manera puntual però continuada. Per una banda tenim la figura del 

psicopedagog i per l’altra la de la treballadora social. No formen part de la 

plantilla del centre però hi intervenen. 

 



36 
 

• Vetlladora: enllaça amb l’EAP ja que a través d’aquest i dels seus dictàmens de 

l’alumnat la vetlladora atén alumnat concret que ho necessita, algunes hores al 

dia i sempre intervé dins del grup on es trobi l’alumne/a. 

 

• Admistrativa del Departament d’Enseny. : forma part del personal PAS 

(Personal d’adminidtració i serveis) i té una tasca de suport en la gestió 

administrativa del centre treballant en equip amb l’equipo directiu i sobretot 

amb la secretària del centre. 

 

•  CREDA: personal professional que atén alumnat amb sordesa, unes hores a la 

setmana per tal de millorar la seva adaptació, aprenentatges, donant eines i 

estratègies a tot l’equip docent  així com a les famílies d’ aquest alumnat. 

 

Dotacions de l’Ajuntament: 

 

• Monitoratge d’Escoles esportives: el personal que hi intervé fa tasques de 

monitoratge a l’alumnat del centre en horari extraescolar i a través del Patronat 

d’Esports Municipal, utilitzant els espais i materials del centre per a l’activitat. 

 

• Conserge-administrativa: duu a terme les tasques de consergeria aixó com de 

suport en la gestió administrativa. 

 

• Equip de neteja: fan possible el bon manteniment de la higiene dels diferents 

espais i materials. 

 

• Equip de jardineria: acondicionen tots els espais exteriors així com la neteja o 

desbrossament dels mateixos. 

 

Totes les reparacions i manteniments de l’edifici i entorn va a càrrec de 

l’Ajuntament com a propietat demanial d’aquest, el qual en coordinació amb el 

centre en fa possible un bon manteniment per a que sigui un entorn segur i 

agradable per a l’alumnat i la resta de la comunitat educativa. 
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Recursos materials 

 Comptem amb tot un seguit de recursos inventariats*25 i útils per a activitats 

concretes o grupals. Les dotacions es van ampliant o renovant segons necessitats i 

possiblitats; l’inventari s’actualitza cada final de curs i en moments puntuals per tal de 

preveure les necessitats de  noves dotacions. 

 

Pel que fa als espais l’escola, tot i que és un centre amb força antiguitat construït en 

diferents fases i mòduls (mòdul 1-taronja construït l’any 1982, mòdul 2-blau i 3-lila 

construïts l’any 1991 i el mòdul 4-verd construït el 2001) conserva una aparença 

cuidada degut al manteniment constant per part de l’ajuntament i famílies, però també 

a la contribució en obres per part del Departament d’Ensenyament i per la cura 

mostrada per part dels que l’habitem. *26 

 

- Recursos externs 

Els recursos externs amb els que comptem són els espais municipals com: 

-Poliesportiu municipal 

-Biblioteca municipal  “Joan Martorell” 

-Casal Municipal Les Monges 

-Casino-teatre municipal 

Alguns d’aquests són utilitzats per part del centre en ocasions puntuals com concert 

de Nadal, realització d’EF i festival de final de curs, activitats en coordinació amb la 

biblioteca, etc. 

 

12. LA PROJECCIÓ EXTERNA I L’ATENCIÓ A L’USUARI  

 

L’interès del centre és forma part de l’entorn, del municipi i participar-hi el màxim 

possible de manera activa, alhora l’atenció respectuosa, oberta i propera envers els 

usuaris és una característica comuna en tot el personal del centre, ens identifica. 

 

 

 

                                                 
25 Document: Inventari de centre 
26 Document: pla de reparacions i millores 
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12.1. Principis de servei i atenció al públic  

 
Els principis de servei bàsics i d’atenció al públic són els següents: 
 

• El principi d’igualtat, que impedeix qualsevol mena de discriminació en 

l’actuació de l’Administració.  

• El dret de qualsevol persona a ser tractada amb respecte.  

• El dret a rebre informació, atenent a les lleis de protecció de dades i privacitat, 

ajudant-la en tot el que sigui possible.  

 

Alhora, amb l’entorn és important: 

 

• Establir i mantenir relacions de coordinació, col·laboració i participació activa 

amb altres centres educatius, especialment del municipi. 

 

• Participar en activitats culturals i educatives, en general, proposades per 

institucions sempre que siguin coherents amb la PGAC. 

 

12.1.1. La relació amb les famílies  

En la carta de compromís del centre, L’informatiu a les famílies i altres documents 

bàsics del centre queda palès el tipus de relació que establim amb les famílies, la qual 

és de proximitat i treball en equip. (Tamboret). 

 

De manera general les famílies tenen el dret d’estar informades de qualsevol tema 

que afecti a l’escolaritat dels seus fills/es i el deure d’informar a l’escola de totes les 

dades acadèmiques , personals i de salut que facilitin l’atenció a l’alumne/a.  En 

aquest sentit, el centre disposa d’un horari d’atenció al les famílies, tant per part de 

l’equip directiu, com dels tutors/es i/o especialistes així com altre personal que tingui 

atenció directa amb l’alumnat. Les famílies poden establir comunicació amb el centre 

per diferents canals (personalment, telèfon o mail) i ser ateses, per incidències i 

encàrrecs i alhora tenen el deure de facilitar al centre les dades actualitzades per tal 

de poder ser localitzades en cas de necessitat.  
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12.2. Relacions amb institucions públiques  

 

L’escola: 

 -Afavoreix i manté vincles de col·laboració amb l’Administració Educativa,  

l’Ajuntament del municipi  i amb entitats socioeducatives  de l’entorn, quan 

s’escau.  

 

-Supervisa el manteniment i seguretat de les instal·lacions escolars mitjançant els 

protocols d’actuació i comunicació que estableix l’Ajuntament i els Serveis 

Territorials . 

 

-Inclou en la PGAC, sempre que sigui interessant i possible, la participació i utilització 

dels recursos i activitats que ofereixen les diferents entitats. 

 

-Manté el contacte amb totes aquelles persones i/o institucions que atenen els nostres 

alumnes en qualsevol aspecte, treballant en xarxa i coordinadament (Serveis socials, 

EAP, psicòlegs, pediatres, EAIA... ). 

 

-Dóna informació i potencia la participació de l’alumnat i les famílies en activitats 

socials, culturals i mediambientals organitzades pel Departament d’Ensenyament així 

com per les entitats socials de l’entorn. 

 

-Col·labora i intervé en la recollida de diferents  sol·licituds d’ajuts i beques: menjador 

escolar per a ed. Infantil i primària, llibres per a ed. Infantil i sortides amb el Consell 

Comarcal del Tarragonès , beques NEE i de llibres per a primària amb el Ministeri 

d’Educació. 

  

-Facilita l’ús de les instal·lacions escolars per l’organització d’activitats educatives, 

esportives i socials d’acord amb la normativa d’ús social de les instal·lacions , del 

Departament d’Ensenyament. *27 

 

                                                 
27 Document: Ús social de les instal· lacions 
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-Col·labora i forma part de manera activa, de les Universitats del Departament 

d’Ensenyament  duent a terme el Pràcticum de centres  on l’alumnat de diverses 

universitats duu a terme les pràctiques de mestre/a de diferents graus. 

 

-Intervé de manera activa en la Taula de prevenció  creada des de la Regidoria de 

Joventut de l’Ajuntament i  amb la participació de l’alcalde, els regidors de joventut i 

serveis socials, el cap de la policia local, joventut, serveis socials, escola d’adults, 

escoles del municipi i institut, justícia juvenil i l’equip de Prevenció i mediació 

comunitària.  

 

12.3. Relacions amb altres centres escolars  

 

12.3.1. Adscripció. coordinació primària-secundària   

El Cucurull té com a centre adscrit l’Institut de Roda de Berà que acull alumnes de 

Roda de Berà i Bonastre. 

Les coordinacions que establim anualment amb l’Institut del municipi són com a mínim 

tres. Aquestes reunions de coordinació asseguren una bona coherència del procés 

educatiu i de l’itinerari formatiu de l’alumnat entre els centres de primària del municipi i 

l’institut acordant criteris d’actuació comuns i compartits. 

 

Els aspectes a coordinar són: 

• El traspàs evolutiu de l’alumnat de 1r d’ESO i de 2n, un cop iniciat el curs. 

 

• L’organització de tasques 6è PRI-ESO per a l’estiu. 

 

• El traspàs del desenvolupament personal, acadèmic, de capacitats i 

competències bàsiques així com la situació familiar de cada alumne/a. (Hi 

intervé l’EAP). 

 

• Aspectes organitzatius  (escola inclusiva i gestió d’aula). 
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• Actuacions de relació entre ex alumnes per a afavorir el coneixement i 

dinàmica de l’institut (portes obertes i visita a l’escola de primària per part 

d’alumnat de l’institut). 

 

• Activitats del Projecte Servei Comunitari que duu a terme l’institut de Roda de 

Berà, en col·laboració amb la comunitat educativa i per tant, les escoles del 

municipi; les quals tenen un caire totalment inclusiu, de repartiment i execució 

real de responsabilitats, tasques i actuacions diverses de servei amb el 

municipi, realitzades per part de lalumnat sota la supervisió i modelatge dels 

docents i agents involucrats. 

 

• Formació conjunta per tal d’establir uns criteris i pautes coherents i coordinats a 

nivell organitzatiu i pedagògic, entre els centres de primària i secundària del 

municipi, així com els adscrits. 

 

Els membres de la comissió de coordinació són generalment caps d’estudis, directors 

i tutors. 

 

12.3.2. Projectes Intercentres  

 

“Cuidar és compartir”* 28 

Projecte comú que duem a terme, cada centre amb les seves particularitats és el de 

socialització de llibres i material curricular, des del curs................ Respon a la 

necessitat de reduir les despeses de material existents, per part de les famílies; 

reciclar els materials curriculars i fer conscients alumnat i famílies de la importància de 

crear menys resudis afavorint la cura del medi ambient. És un projecte molt ben acollit 

al nostre centre i per aquest motiu socialitzem tots els llibres i materials corresponents 

a l’ús no fungible. 

Aquest projecte té en compte uns protocols d’ús i d’aplicació per tal de preveure i 

ajustar la seva viabilitat anualment. 

 

 

                                                 
28 Projecte socialització llibres i material curricular “Cuidar és compartir” 
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“Escoles esportives” 

Amb la col·laboració del Consell Esportiu del Tarragonès podem gaudir d’aquest 

projecte que impulsa la realització d’esport als mateixos centres educatius, millorant la 

salut física i mental dels nostres alumnes, alhora que afavoreix el treball en equip, 

cooperatiu i cohesionat. Es realitza amb un monitor/a provinet del Patronat d’esports 

del municipi i amb els materials existents a cada centre educatiu. És un projecte 

emmarcat dins el PCEE entre els diferents Consells Esportius i el Departament 

d’Ensenyament.  Aquest projecte té les AMPES com a referents en les escoles 

públiques essent una secció d’aquestes.  

 

“Projecte servei comunitari” 

L’institut del municipi duu a terme aquest projecte i amb la col·laboració de les escoles 

del municipi entre d’altres sectors que hi participen. És una acció que vol promoure que els 

alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l'exercici actiu de 

la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. 

Ha estat una participació interessant per a l’alumnat, mestres i monitors ja que s’han 

establert uns vincles relacionals positius. 

 

12.4. Relacions amb empreses  

 

Les nostres relacions com a escola amb empreses són puntuals i parteixen de l’àmbit 

pedagògic de l’ensenyament-aprenentatge. Són un recurs més que ens apropen a la 

realitat del medi social i natural, a través de sortides encaminades a dur  a terme un 

treball més transversal de les diferents competències del currículum. 

Establim sortides-visites a les empreses del municipi que creguem convenients per a 

treballar aspectes del currículum (per ex. Els sectors econòmics, cadenes de 

producció....) i alhora realitzem sortides, quan s’escau a d’altres empreses fora del 

municipi (indústries làctiques, químiques...). 

 

12.5. Programes internacionals  

 

En tant que som una escola jove que va es va iniciar el 2007 i per tant teníem per 

davant una tasca important tant a nivell pedagògic per crear una línia definida i 

coherent, com a nivell humà per crear una cohesió de claustre i mantenir-la en el 



43 
 

temps amb un nivell de treball i professionalitat el màxim d’alts, així com trobar i saber 

com donar a conèixer els nostres punts forts enaltint-los i els nostres punts febles per 

transformar-los en oportunitats d’aprendre i de millora;  a part de no comptar amb tots 

els cicles fins fa uns cursos; hem cregut deixar, de moment de banda, la participació 

en programes internacionals però, no descartem fer-ho quan hi trobem el moment 

adequat (per ex. Comenius, intercanvis d’alumnat per la millora de l’anglès...). 

 

12.6. Premis i concursos 

 

L’escola participa en diferents activitats del municipi  com poden ser : el concurs 

literari “Llurucuc” de la biblioteca de l’escola, el concurs literari “Roca Plana” de la 

biblioteca Joan Martorell del poble i el Fic-cat que es realitza al municipi i obert a tot 

Catalunya. 

Alhora aquest curs s’inicia en la participació al Certamen anual de lectura en veu alta 

que es realitza a nivell de Catalunya. 

Sempre que es cregui convenient s’ampliarà la participació en diferents premis o 

concursos que creguem adients i possibles per al centre. 

 

 

13. NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

La normativa vigent bàsica que haurem de tenir en compte a l’hora d’elaborar, revisar 

o modificar el Projecte Educatiu del Centre (PEC serà la següent:  

a. Llei Orgànica 2/2006 , de 3 de maig (BOE del 4), d’Educació – LOE.  

b. Llei 12/2009 , del 10 de juliol (DOGC del 16), d’educació –LEC.  

c. Decret 102/2010 , de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius . (DOGC 

05.08.2010).  

d. Decret 155/2010 , de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius 

públics i del personal directiu professional docent  (DOGC 11.11.2010).  

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

ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil  (DOGC 16.09.2008).  

f. Decret  119/2015,  de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació 

primària. (DOGC 26.6.2015). 
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g. ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es d eterminen el procediment 

i els documents i requisits formals del procés d’av aluació en l’educació 

primària. (DOGC 23.6.2016) 

 

h. DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació 

secundària obligatòria. (DOGC 28.8.2015) 

 

i. Ordre EDU/295/2008 , de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els 

documents i requisits formals del procés d’avaluaci ó a l’educació secundària 

obligatòria. (DOGC 18.06.2008).  

 

j. Ordre ENS/56/2012, de 8 de març, de modificació d e l’Ordre EDU/295/2008, de 

13 de juny, per la qual es determinen el procedimen t i els documents i requisits 

formals del procés d’avaluació a l’educació secundà ria obligatòria. (DOGC 

15.3.2012). 

 

k. DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc 
d'un sistema educatiu inclusiu. 

 

 

Aquest document ha estat presentat en el Consell Escolar del dia ......................., 

després de revisat i actualitzat i com a directora del centre en dono fe. 

 

 

Signatura i segell 

 

  


