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0. 

 
 DEFINICIÓ 

 
El Projecte Educatiu de l’Escola Mare de Déu de la Candela de VALLS ( d’aquí 
endavant Escola La Candela) és el document que ha de guiar l'activitat del Centre i 
dels seus membres en el període de la vigència fins a la seva revisió. 
Aquest Projecte Educatiu ha estat elaborat conjuntament per la Comunitat Educativa 
i aprovat pel Consell Escolar en data de 25/9/2013  i  revisat el dia 26 de gener de 
2017. 
 
 

 
1. 

  
ANÀLISI DEL CONTEXT: On som? 

 
a) Els preceptes legals 

 
Aquest projecte Educatiu té com a marc La Constitució Espanyola (art. 27.1) i 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya (art. 15) i es fonamenta en la normativa vigent : 
 
LEC: Llei d'educació de Catalunya, 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC 
5422 – 16.7.2009) que el Parlament va aprovar l'1 de juliol de 2009 i que va entrar 
en vigor el 17 de juliol de 2009, té l'objectiu de donar resposta a les necessitats de 
formació humana i instrumental de la societat catalana. Es la primera llei d'educació 
de Catalunya i la primera en contingut integral en allò que es refereix als nivells 
educatius no universitaris. 
Documents per a l’organització i el funcionament de les escoles i dels centres públics 
d’educació especial de l’any en curs. 
Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments del segon cicle de l’Educació Infantil. 
DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'Educació 
Primària. 
 

b) Història del centre 
 

L’escola La Candela, és un centre de titularitat pública que depèn del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Va començar les seves activitats 
l’any 1934 en l’edifici actual. En un principi era l’ única escola pública de Valls. Més 
endavant va passar a ser una escola comarcal de doble línia. En el curs 2009 es va 
fer una remodelació interna de l’edifici amb ampliacions d’espais, accessos i la 
distribució actual. 
 

c) La tipologia escolar 
 
Actualment l’escola és d’una sola línia, amb alumnes dels 3 als 12 anys (E. Infantil i 
Primària). 
La plantilla de mestres del curs 2016-17 es distribueix de la següent manera: 4 
mestres d’Educació infantil més una TEI a P3;  6 mestres tutors de nivell de 1r a 6è;  
els especialistes d’anglès, d’educació especial, de música i d’educació física; la 
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tutora d’aula d’ acollida reconvertida en Suport Lingüístic i tres docents més de 
suport. La ràtio mitjana d’alumnes és de 25 alumnes per aula.  
L’escola està situada en una zona cèntrica de la ciutat de Valls. 
Majoritàriament, l'alumnat d’E. Primària  prové de famílies de parla no-catalana, amb 
estudis mitjos i baixos, amb poques possibilitats de treball i que tenen un promig de 
més de dos fills/es per família. 
Els alumnes  fills de famílies estrangeres  procedeixen de   nacionalitats tan diverses 
com: 
Espanya,  Marroc, Romania,  Argentina,  Alemanya,  Algèria,  Colòmbia,  Equador, 
Polònia, República Dominicana, Brasil,  Bulgària, Ucraïna, El Salvador, Uruguai, Xile, 
Portugal. 
El nostre alt percentatge d’alumnat fill de famílies estrangeres fa que treballem amb 
una diversitat significativa, el 80% el curs 2011-12 i aquest curs 2016-17 del 52%. La 
demanda del nostre centre per part de famílies autòctones vallenques cada vegada 
és més elevada, reflectint-se  clarament en els tres cursos d’Educació Infantil. 
Degut a l’alt percentatge d’alumnes amb arrels estrangeres l’ índex de mobilitat del 
nostre alumnat és alt, doncs les famílies es desplacen durant el curs per causes 
laborals i/o de vacances al país d’origen. No tenim, però, casos d’absentisme 
injustificat .  
 
 d) Estructura i funcionament de l’escola 
 
L’edifici escolar disposa a la planta baixa de : 
consergeria, direcció,  secretaria,  AMPA, aules d’Educació Infantil, sala de 
desdoblament , cuina, menjador, magatzem esportiu, entrada i sala de mestres. 
Al primer pis hi ha: 
Aules del Cicle Inicial, Mitjà i Superior, Aules de desdoblament, tutories, Sala 
d’actes. 
Al segon pis hi ha: 
Aula de suport, aula de Plàstica, aula d’ Acollida, aula d’ English, aula d’Informàtica, 
aula  de música, magatzem del taller d’Expressió, Biblioteca. 
A cada planta hi ha lavabos per a alumnes i mestres. Es disposa també de dutxes i 
vestidors a la planta primera, al costat de la Sala d’Actes. 
A l’exterior es disposa de pati amb una pista esportiva, un pati de sorra per a Infantil, 
l’hort, lavabos, vestidors i magatzem d’esports. 
La dotació de mobiliari correspon a l’aportació del Departament d’Ensenyament i en 
la mida de les possibilitats es va ampliant seguint uns criteris de prioritats. 
L’homogeneïtat  de la línia metodològica s’intenta aconseguir pas a pas, a partir del 
debat per arribar a acords per la via del consens.  
L’escola té recursos materials, pedagògics i humans que han de ser pluriutilitzats i 
que han d’afavorir la línia pedagògica que serà flexible i dinàmica. 
L’escola elabora cada any el Pla Anual i una Programació General Anual. 
En finalitzar el curs escolar s’elabora la memòria on s’avaluen els diferents aspectes. 
En base a aquesta avaluació s’elaboren els nous documents. 
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2. 

 
 IDENTITAT DEL CENTRE : Qui som ? 

 
 
2.1 VISIÓ DEL CENTRE 
 
El nostre centre educatiu vol arribar a ser: 
– Un centre que formi persones compromeses amb la societat: participatives, 
solidàries, dialogants, respectuoses amb el medi ambient, inclusives amb els altres, 
pacífiques, amb criteri propi i responsables. 
– Un centre on l’ús social del català sigui un fet dins la comunitat educativa i de 
l’entorn. 
– Una escola amb les tecnologies de la informació a l’abast de tothom, com a eina 
d’ús quotidià en els diferents aprenentatges i activitats. 
– Una escola on tots els espais esdevenen importants per a l’aprenentatge de 
l’alumnat, on hi hagi els materials necessaris perquè els/les alumnes, per mitjà de 
l’experimentació, la manipulació i la recerca, puguin arribar a construir els seus 
coneixements i conceptes científics. 
– Un equip de mestres il·lusionats i formats professionalment per portar a terme el 
nostre Projecte Educatiu. 
– Un centre integrat en l’entorn on els alumnes esdevinguin ciutadans amb esperit 
crític compromesos en la construcció d’una societat més harmoniosa i solidària. 
– Un centre on els alumnes es formin de manera eficient —tant pel que fa a 
coneixements com a habilitats— d’acord amb els seus interessos i d’acord amb les 
necessitats i requeriments socials. 
Volem aconseguir millores en els resultats d’aprenentatge dels alumnes, en la 
integració d’alumnes nouvinguts i en l’ús de la llengua catalana; volem afavorir la 
participació de tots els membres de la comunitat educativa i volem continuar 
mantenint un clima acollidor i motivador, tot afavorint la formació i la tasca dels 
docents. 
Pretenem que els /les alumnes siguin feliços a l’escola per tal que recordin amb 
il·lusió el seu pas per ella, i que aquesta alegria esdevingui motivació en el seu 
procés d’aprenentatge. 
 
 
2.2 TRETS D’IDENTITAT 
 

a) Confessionalitat 
 

La nostra escola és laica i aconfessional. Manifesta el seu respecte per totes les 
religions tant del professorat com dels/les alumnes. D’acord amb la legislació actual, 
els alumnes podran optar per rebre ensenyament de religió catòlica o d’alternativa a 
la religió. Dins del centre no hi haurà manifestacions de caire religiós, ni en actes ni 
en el vestuari. Es celebraran i es treballaran les festes, tradicions i costums 
catalanes com a eina d’arrelament a la nostra societat, desvinculades de tota 
connotació religiosa. 
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b) Llengua d’aprenentatge 
 

La llengua base d’aprenentatge i vehicular  és el català a tots els nivells, per tant, 
som una escola catalana arrelada a la identitat del nostre poble i de Catalunya. ( 
veure Projecte Lingüístic). 
 

c) Coeducació  
 

L’escola educarà per la igualtat de nens i nenes, sense discriminacions de cap mena 
i propiciant actituds que facin superar qualsevol situació discriminatòria.  
 

d) Pluralisme ideològic polític 
 

L’escola es mantindrà dins del principi de neutralitat ideològica, amb una actitud de 
respecte a les opcions ideològiques diverses, sempre i quan es garanteixi el dret 
dels infants. S’intentarà fomentar l’esperit crític dels nens  donant-los eines per 
escollir en el futur les seves opcions. 
 

e) Gestió democràtica 
 

L’escola educarà dins del conjunt de valors democràtics amb respecte pels drets 
humans i els drets que marca la Constitució per a tots els ciutadans. 
L’escola potenciarà el diàleg, la informació i la participació constant a tots els nivells i 
entre tots el membres de la comunitat escolar. 
 

f) Modalitat de gestió 
 

L’escola serà participativa, obrint a tots els estaments que la conformen la possibilitat 
de prendre part en la seva gestió i creant les vies que facilitin la consulta i presa de 
decisions de mestres, pares i alumnes. 
L’escola buscarà la col·laboració dels pares i motivarà a aquests per tal que hi 
col·laborin. 
 

g) Paper del mestre/a 
 

Es concreta en 3 àmbits diferents: 
 
 1.- Relació amb l’ ALUMNE/A 

 Facilitar l’aprenentatge de l’alumne, tenint en compte i acceptant la   
personalitat de cadascú. 

 Vetllar per la formació integral. 
 Tenir un bon coneixement de cada alumne que li permeti adequar la 

feina a les seves necessitats. 
 Donar responsabilitats als alumnes. 
 Consensuar les normes que regulin l’organització del grup classe. 
 Vetllar per la bona relació i el respecte. 
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 2.- Relació amb el CENTRE 
 Intervenir activament, col·laborant amb els seus representants en la 

gestió del Centre. 
 Participar a les reunions i activitats a les que hagin estat convocats i 

respectar els acords presos. 
 Esforçar-se per crear els mecanismes per millorar els recursos 

disponibles. 
 
 3.- Relació amb la FAMÍLIA 

 Informar periòdicament i rebre les aportacions de la família per un millor 
coneixement de l’alumne en tots els seus aspectes, a través de 
reunions periòdiques, informes, entrevistes,   i sempre que calgui. 

 Reforçar l’ús de l’agenda com eina de comunicació família –escola,  de 
P5 a 6è. 

 
h) Paper de la família 

 
Es concreta en dos àmbits diferents: relació amb els mestres i amb el Centre en 
general. 
 
 1.- Relació amb els/les MESTRES 
   
Els pares i mares col·laboraran amb els mestres en els aspectes educatius, assistint 
a totes les reunions convocades pels mestres i procurant ser conseqüents amb els 
acords presos. 
Les famílies procuraran conèixer la sistemàtica d’Ensenyament del centre a través 
de reunions i visites als mestres per tal de coordinar les ajudes fetes a casa amb 
l’ensenyament a l’escola. 
 
 2.- Relació amb el CENTRE 
 
Intervenir activament, col·laborant amb els seus representants a la gestió del centre. 
Participar a les reunions i activitats a les que hagin estat convocats i respectar els 
acords presos. 
Esforçar-se per crear els mecanismes per suplir les mancances del centre i per 
millorar els recursos disponibles. 
I aquelles actuacions detallades i signades, per part de les famílies, en la Carta de 
Compromís. 
 

i) Línia Metodològica 
 
 - La metodologia serà activa, significativa, reflexiva i no competitiva, que 
comporti un millor rendiment dels/les alumnes i que doni continguts útils i aplicables 
en la pràctica. Per aconseguir l’educació integral de l’alumne/a. 
 - Utilització de tècniques didàctiques que facilitin l’aprenentatge dels alumnes i 
el seu agrupament flexible, ja sigui dins el grup classe o en grups mes heterogenis. 
 - Respectar el desenvolupament individual, fent-se el seguiment, tenint en 
compte el seu desenvolupament psicològic en la programació i els nivells. 
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 - Admetre la diversitat de ritmes educatius i de capacitats intel·lectuals. 
 - L’escola estarà oberta a totes les noves tecnologies. 
 - Utilització d’una avaluació continua i adequada que permeti detectar els 
casos que tinguin necessitats d’un reforç o recuperació i que alhora serveixin 
d’estímul tant  pels professors com pels alumnes. 
 - Potenciació del treball en equip dels mestres, sobretot en aquells casos 
d’incidència sobre un mateix grup d’alumnes. 
 - Educació ambiental, integrada dins de les matèries curriculars i les diferents 
activitats del centre, amb l’objectiu de transmetre els coneixements, la comprensió, 
els valors i les aptituds necessàries per facilitar la participació en la recerca de 
solucions als problemes ambientals. 
 - L’escola contribuirà a la recerca d’una ètica basada en el respecte a la 
Natura, el respecte a les persones i la seva dignitat, a les diferents cultures i 
l’exigència d’una qualitat de vida accessible a tots, amb un esperit general de 
participació. 
 - Tractar mitjançant l’educació ambiental, de transformar progressivament les 
actituds i els comportaments per a fer que tots els membres de la comunitat tinguin 
consciència de les seves responsabilitats en la concepció, l’elaboració i l’aplicació 
dels programes relatius al medi ambient. 
 - Actualment i des del curs 2004-2005 l’escola forma part de les anomenades, 
ESCOLES VERDES. 
 -  En aquest curs 2016-2017 hem començat una nova línea metodològica de 
treball: El treball per Ambients d’Aprenentatge. Els ambients són entorns estimulants 
d’aprenentatge on els infants es poden moure lliurement, escollir i desenvolupar-se 
d’una forma natural en relació als seus interessos i motivacions. Són espais que 
respecten la diversitat, que tenen en compte en tot moment el ritme individual de 
cada criatura i que fomenten l’autonomia personal.  
La franja horària de treball en Ambients és de dues hores diàries. 
 

j) Atenció a la diversitat 
 
 - Optimitzar els recursos pedagògics i humans que hi ha al Centre i dels 
equips d’assessorament psico-pedagògic per tal d’integrar en les pròpies aules 
l’alumnat amb necessitats educatives especials: desdoblaments a Primària en les 
àrees instrumentals, acció tutorial, Treball en Ambients,  suport EE i adaptacions 
curriculars. 
 - Avaluarem els/les alumnes tenint en compte els nivells marcats pels 
continguts curriculars i també per la seva participació a classe, interès, esforç 
personal, capacitat intel·lectual i d’aprenentatge. 
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3. 

  
OBJECTIUS I PRIORITATS: Què volem? 

 
 
MISSIÓ 
 
L’escola La Candela és una escola pública, catalana, innovadora i lluitadora 
compromesa amb l’entorn, en fase de permanent canvi. 
Vinculada a l’entorn social, natural i cultural i oberta a la comunitat educativa on la 
coeducació és fonamental i on poden tenir cabuda tots els infants, així com les seves 
famílies. 
L’escola La Candela és un centre d’educació Infantil i Primària que té per missió 
educar i formar nens i nenes, de manera que esdevinguin ciutadans responsables, 
participatius, compromesos, solidaris, respectuosos amb els altres i amb l’entorn, i 
competents en les habilitats socials i personals de tot el col·lectiu, alumnes, personal 
docent i no docent i la participació i la confiança de les famílies i llur 
coresponsabilitat. 
La missió de l’escola La Candela amb relació als seus grups d’interès, és: 
 
Alumnes: 
 
– Formació acadèmica que proporcioni a l’alumnat uns bons coneixements i unes 
eficients habilitats que els facilitin la incorporació posterior a les activitats de la 
societat adulta. 
– Desenvolupament personal integral que contribueixi a potenciar les capacitats 
bàsiques de l’alumnat, tot orientant-los per aconseguir emocionalment la seva 
maduresa i autonomia, la inclusió social i respecte per totes les cultures, ajudant-los 
a prendre decisions amb vista a la continuïtat en els estudis o a l’entrada al món 
laboral. 
-En definitiva, formar alumnes competents per a la vida. 
 
Famílies: 
 
– Assessorament i orientació a les famílies per incidir conjuntament en el procés 
educatiu dels seus fills i filles. 
-La inclusió de les diferents cultures amb la comunicació i l 'intercanvi, basat en el 
respecte, la participació i la solidaritat. 
 
Docents: 
 
– Creació d’un entorn de treball participatiu i motivador que faciliti la implicació de 
tots els membres en el funcionament del centre. 
 
Societat: 
 
– Educació integral amb l’objectiu d’aconseguir alumnes que esdevinguin ciutadans 
responsables, compromesos i respectuosos amb l’entorn, amb la societat i amb la 
cultura  pròpia. 
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4. 

 
PLANTEJAMENTS EDUCATIUS: Què  proposem? 

 
 
• Llengua (Projecte Lingüístic) 
 
L’últim projecte lingüístic elaborat a l’escola amb data del curs 2008-09. La llengua 
catalana és llengua d’aprenentatge de tots els nivells, per tal que en acabar 
l’ensenyament primari els alumnes cal que siguin capaços d’expressar-se tant a 
nivell oral com escrit, en català i en castellà. 
En aquest projecte recollim tots els principis que permeten una plena normalització 
de la llengua catalana i la integració a la cultura catalana. El català és la llengua que 
ha de vehicular tota l’activitat educativa, tant en activitats d’aprenentatge com en les 
relacions entre els diversos estaments de la comunitat. 
 
• Organització pedagògica 
 
Amb les normes d’organització i funcionament del centre dictades cada curs pel 
Departament d’Ensenyament (NOFC) impulsem l’elaboració, l’aprovació i l’aplicació 
de la Programació General Anual del centre (PGA) i retre comptes amb la Memòria  
Anual. 
Segons la plantilla i els llocs de treball docent ens organitzem en  funció de les 
necessitats, de les bases del PEC i les assignacions pressupostàries. 
 
• Inclusió (Pla d’ Acollida) 
 
L’ elevat grau de diversitat socioeconòmica, fa necessari fer de la inclusió un pilar 
bàsic de la vida diària del centre, per tal de fomentar-ne la participació com a eix de 
pertinença a l’escola i a la societat vallenca. Les actuacions han d’anar en la línia 
d’aconseguir que les famílies puguin complir amb les necessitats del centre vers 
l’educació de llurs fills/es 
Per a millorar la cohesió social, el nostre centre va elaborar el Pla d’acollida el curs 
2005-06  i que ha estat revisat el curs 2011-12.  
 
• Diversitat  
 
Una vegada trimestralment es reuneix la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD), 
composta per la psicopedagoga de l’EAP, la Cap d’Estudis, l’especialista d’Educació 
Especial i els coordinadors de cicle. En aquesta comissió s’elabora el Pla d’atenció a 
la diversitat, és a dir, l’alumnat que té alguna necessitat específica, amb o sense 
dictamen, alumnes amb  Pla Individualitzat i l’alumnat susceptible de ser valorat per 
l’EAP durant aquell curs. 
També es realitza la Comissió Social entre la Cap d’estudis, l’especialista d’Educació 
Especial, un representant del Centre Obert i l’assistenta social de l’Ajuntament, per 
analitzar i determinar la llista d’alumnes amb situació social i/o econòmica 
desfavorida. 
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En la Programació General  Anual consta les mesures d’atenció a la diversitat i els 
principis i actuacions per a l’atendre la diversitat d’aquell curs. Aquestes trobades es 
fan trimestralment. 
 
• Orientació i tutoria ( PAT) 
 
El centre vetlla pel desenvolupament integral de l’alumnat. Per aquest motiu existeix 
un document que recull el conjunt d’accions educatives que contribueixen al 
desenvolupament personal i a l’orientació de l’alumnat, per tal de potenciar un millor 
creixement personal i integració social, per mitjà de la tutoria .  
 
• Convivència (Projecte de Convivència) 
 
En el nostre Acord de coresponsabilitat un dels eixos és la millora de la cohesió 
social, desenvolupat amb estratègies i activitats per tal d’assolir-la. 
Actualment la comissió de convivència està en procés d’elaboració del projecte. 
 
• Participació 
 
És important per al centre la participació de l’ alumnat, de les famílies i dels docents. 
L’escola valora i impulsa la participació del Consell Escolar, com a òrgan consultiu, 
de les decisions que li corresponen i en el control de la gestió del centre, i del 
Claustre en l’adopció de les decisions tecnicopedagògiques. 
Apostem per la participació en les activitats escolars com les sortides, les colònies, la 
piscina, ... i per les extraescolars, organitzades tant per l’AMPA com per l’escola, per 
a què arribin al màxim d’alumnes possible. 
 
• Informació a les famílies 
 
Les famílies estaran informades de tots les accions del centre i de l’entorn, gràcies a 
les circulars que es lliuren, a l’agenda escolar, a la transmissió de documents i 
mitjançant l’àgora xtec. 
Al nostre centre la totalitat de les famílies són sòcies de l’AMPA, perquè hi ha un 
ventall de beneficis a aprofitar.  
 
• Relació amb l’entorn 
 
El nostre centre pertany al Pla Educatiu d’Entorn (PEE) per al foment de la cohesió 
social i cultural del nostre alumnat.  
Participa també en el Pla Català de l’Esport a l’escola vinculat a la direcció general 
de l’esport de la Generalitat i en el projecte de la promoció esportiva escolar i 
extraescolar amb el Patronat Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Valls.  
Així també promovem la implicació activa del centre en els actes de cultura popular 
del nostre entorn, amb el projecte d’introducció del flabiol i la gralla com a 
instruments tradicionals. 
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5. 

 
EL CURRÍCULUM: Què ensenyem? 

 

La nostra escola considera la innovació com un dels motors de canvi del sistema 
educatiu i un element important per millorar-ne la qualitat i la progressiva adequació 
als reptes que l'evolució social planteja. A l’escola incidim en el que s'ensenya i en 
com s'aprèn, prioritzem el gust per aprendre,  l'estímul a pensar i l'esforç per 
entendre així com ajudar a despertar el sentit crític de l'alumnat i del professorat. 
Volem millorar l'èxit escolar de tot l'alumnat, la cohesió social i el desenvolupament  
integral de l’alumne/a. Diverses actuacions en relació a la innovació educativa són 
les que portem a terme en la nostra escola: 

 Suport lingüístic i social 

 Impuls de la  llengua anglesa  a Parvulari 

 Biblioteca escolar "puntedu"   

 Pla educatiu d'Entorn   

 Formació del personal docent    

 Digitalització de les aules: PDI 

 Escola Verda 

 Pla Català de l’Esport 

 Bloc a Cicle Superior 

 Taller d’Expressió 

 Acord de coresponsabilitat 

El curs 2008-09 vam començar tenint un Pla d’actuació immediata i que el curs 2009 
es va convertir en un Pla estratègic per a la millora de la qualitat del servei educatiu 
PAC-09. Actualment tenim un acord de coresponsabilitat on continuem 
desenvolupant activitats i estratègies per aconseguir el dos grans objectius: millorar 
els resultats educatius i la cohesió social.  
El nostre centre basa la seva activitat en l’últim currículum prescriptiu dictat en el 
Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'Educació 
Primària. 
En el Decret 181/2008, per als ensenyaments d’Educació Infantil. Per tant, ens 
basem en les vuit Competències Bàsiques per a Educació Primària i en les quatre 
capacitats per a Educació Infantil.  
Aquest desplegament curricular en el centre es fa amb l’estructuració dels 
continguts, de dimensions per nivell i àrea, la utilització d’estratègies i metodologia 
adequada per a cada nivell educatiu i amb l’avaluació continuada per valorar 
l’assoliment dels objectius. 
El centre disposa de recursos humans que fan possible que la ràtio professors/grup 
sigui adequada i que la relació entre alumnes i professor sigui el més pròxima.  

http://phobos.xtec.cat/pluriling/
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.e79d96e9bc498691c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=ee98335108fb7110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ee98335108fb7110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.a735c8413184c341c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=d346fadcc5e3d110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d346fadcc5e3d110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.xtec.cat/web/formacio/formacio
http://www.xtec.cat/web/formacio/formacio
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6. 

 
 L’ ORGANITZACIÓ: Com ens organitzem? 

 
a) Òrgans unipersonals 

 
 Director/a 

 
La direcció i la responsabilitat general de l’activitat escolar del centre correspon al 
director, el qual vetlla per la coordinació de la gestió del centre, l’adequació al 
Projecte Educatiu i la programació general. 
En particular, són funcions específiques del director: 
- Representar oficialment el centre. 
- Complir i fer complir les lleis i les normes vigents i vetllar per la seva correcta 
aplicació al centre. 
- Dirigir i coordinar totes les activitats del centre d’acord amb les disposicions vigents 
i sense perjudici de les competències atribuïdes als òrgans col·legiats de govern. 
- Elaborar, amb caràcter anual, en el marc del Projecte Educatiu, la programació 
general Anual del Centre conjuntament amb l’Equip Directiu i amb la participació del 
Claustre i la revisió, quan s’escaigui, i per la seva adequació al currículum aprovat 
per govern de la Generalitat. 
- Exercir el comandament del personal adscrit al centre. 
- Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions dels òrgans col·legiats del 
Centre, visitar les actes i executar els seus acordats en l’àmbit de la seva 
competència. 
- Tenir cura de la gestió econòmica del Centre i formalitzar els contractes relatius a 
l’adquisició, alienació i lloguer de béns i els contractes de serveis i subministraments, 
d’acord amb la normativa vigent. 
- Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres i autoritzar les 
despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost del Centre. 
- Gestionar, davant els serveis competents, la dotació de recursos materials i 
personals del Centre. 
- Escoltar el Claustre, proposar al Consell escolar la designació del Cap d’Estudis i 
del secretari – administrador i llurs nomenaments al Departament d’Ensenyament. 
- Nomenar els òrgans unipersonals de coordinació, una vegada escoltat el Claustre. 
- Supervisar les certificacions i els documents oficials del Centre. 
- Coordinar la participació  dels diferents sectors de la comunitat educativa. 
- Executar els acords dels òrgans col·legiats en l’àmbit de llurs competències.  
- Vetllar pel compliment del Reglament del Règim Intern del Centre. 
- Adscriure el professorat als cursos, cicles i matèries en la forma més convenient 
per a l’ensenyament, ateses les titulacions i valorades les possibilitats i les 
necessitats del Centre, i escoltat el Claustre. 
- Controlar  l’assistència del professorat i el règim general dels alumnes vetllant per 
l’harmonia de les relacions interpersonals. 
- Garantir la informació sobre la vida del centre als diferents sector de la Comunitat 
Escolar i facilitar-los les activitats pròpies en el marc de la normativa vigent. 
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- Elaborar, conjuntament amb l’equip directiu, la Memòria anual d’activitats del 
Centre i transmetre-la a la Delegació del Departament d’Ensenyament, un cop el 
Consell Escolar n’hagi emès el corresponent informe. 
- Altres funcions que, per disposicions del Departament d’Ensenyament, siguin 
atribuïdes als directors dels centres. 
 
 

 Cap d’Estudis 
 
Correspon amb caràcter general al Cap d’Estudis la programació, el seguiment i 
avaluació de les activitats docents del centre en col·laboració amb el director, el 
secretari –administrador i el Claustre de professors. 
En particular, són funcions específiques del Cap d’Estudis les següents: 
- Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del propi centre com amb els 
centres públics que imparteixen l’educació secundària obligatòria, als quals estigui 
adscrit al centre. Coordinar també, quan s’escaigui, les activitats escolars 
complementàries i dur a terme l’elaboració de l’horari escolar i la distribució dels 
grups, de les aules  i altres espais docents segons la naturalesa de l’activitat 
acadèmica, escoltant  el Claustre. 
- Coordinar les activitats extraescolars en col·laboració amb el Consell Escolar i 
l’AMPA .  Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament 
d'Ensenyament i especialment amb l’EAP. 
- Substituir el Director en cas d’absència. 
- Coordinar l’elaboració i l’actualització  dels Documents de Centre  i vetllar per 
l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels 
ritmes d’aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment d’aquells que 
presentin necessitats especials, tot procurant la col·laboració i la participació de tots 
els mestres del Claustre en els grups de treball. 
- Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge dels/les alumnes es dugui a 
terme en relació amb els objectius generals d’àrea i d’etapa. 
- Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir les reunions 
d’avaluació de fi de Cicle. 
- Vetllar per la coherència i l’adequació en la selecció dels llibre de text i del material 
pedagògic i complementari. 
- Coordinar la programació de l’acció tutorial i fer-ne el seguiment. 
- Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives, de formació i reciclatge 
del professorat que es portin a terme en  el Centre. 
- Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per disposicions 
del Departament d'Ensenyament. 
 

  Secretari/a 
 
Correspon, amb caràcter general, al secretari/a la gestió de l’activitat administrativa i 
econòmica del centre, vetllant per la seva ordenació, unitat i eficàcia i exercint com a 
cap immediat del personal d’administració i serveis per delegació del director. 
En particular, són funcions específiques del secretari/a: 
- Exercir la secretaria de les reunions que celebrin els òrgans col·legiats, i aixecar les 
corresponents actes. 
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- Planificar i ordenar les tasques administratives de la secretaria i assenyalar les 
prioritats de gestió atenent al calendari escolar i a la programació general del Centre. 
- Entendre les certificacions i els documents oficials del Centre. 
- Dur a terme la gestió econòmica del Centre, la comptabilitat que se’n derivi i 
elaborar i custodiar la documentació perceptiva. Obrir i mantenir els comptes 
necessaris en entitats financeres, juntament amb el director. 
- Elaborar el projecte de pressupost del Centre. 
- Confegir i mantenir actualitzat l’inventari general del Centre. 
- Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de 
matriculació. 
- Custodiar els llibres oficials i els arxius del Centre i assegurar la unitat documental 
dels registre i els expedients acadèmics dels alumnes, vetllant per tal que estiguin 
complerts i diligenciats d’acord amb la normativa vigent. 
- Vetllar pel manteniment i la conservació general del Centre, de les seves 
instal·lacions, mobiliari i equipaments. Tenir cura de la seva reparació, quan 
correspongui. 
- Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l’adquisició, alineació 
o lloguer de béns i als contractes de serveis i subministrament, d’acord amb la 
normativa vigent. 
- Coordinar els temes referents, si s’escau al material socialitzat (comptes, rebuts , 
aportacions voluntàries del pares...) juntament amb els coordinadors del Cicle i els 
pares/mares delegats. 
- Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director del col·legi o 
atribuïdes per disposicions del Departament d'Ensenyament. 
 
 
b) Òrgans col·legiats 
 

 Claustre de Mestres 
 
És l’òrgan tècnic i professional dels professors en el govern del centre. 
 
Composició 
 
Estarà integrat per la totalitat dels mestres adscrits al Centre i serà presidit pel 
Director. 
 
Funcions 
 
- Fixar i coordinar criteris sobre el treball d’avaluació. 
- Coordinar les funcions d’orientació i tutoria dels alumnes. 
- Promoure iniciatives des del punt de vista pedagògic. 
- Participar en el Projecte Curricular del Centre. 
- Informar i aportar propostes al Consell Escolar i a l’Equip directiu sobre 
l’organització i programació general del Centre, i per desenvolupar les activitats 
escolars complementàries dins de l’horari lectiu, extraescolars i de servei de 
menjador. 
- Aportar propostes pel Reglament de Règim Intern. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola La Candela 
 

PEC Escola La Candela                                                                                      Pàgina 16/ 21 
 

- Aportar a l’ equip directiu criteris pedagògics per a  la utilització racional de l’equip 
escolar comú i de l’equipament didàctic general. 
- Crear comissions per assegurar i organitzar el funcionament d’algunes activitats del 
Centre. 
- Vetllar perquè es compleixin els acords presos en el claustre. 
 
Funcionament 
 
Es reunirà un cop al mes amb caràcter ordinari i sempre que ho sol·liciti un terç dels 
seus membres o convoqui el Director amb caràcter extraordinari. 
El secretari/a aixecarà acta de cada sessió de Claustre. 
  
   

 El Consell Escolar 
 

Funcions: 
 

Corresponen al consell escolar les funcions següents: escolar ha de ser consultat pel 
director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i 
manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.  

 Participar en l'aprovació de la programació general anual, de les normes de 
funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell Escolar ha de ser 
consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i 
manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.  

 Avaluar l'aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com 
de la resta de documents de gestió del centre. 

 Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords 
de col·laboració del centre amb entitats i institucions. 

 Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes. 

 Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del 
director o directora. 

 Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als 
alumnes. 

 Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars 
complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 

 Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre 
i conèixer l'evolució del rendiment escolar. 

 Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn. 

 Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 
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Composició: 
 
  Director 
  Cap d’estudis 
  Secretari/a 
  Representant de l’àmbit municipal 
  Sis mestres 
  Cinc pares o mares,  elegits pels pares i mares 
  Un representant de la Junta de l’AMPA 
  Un representant del personal de l’administració i Serveis 
 
Funcionament: 
 
El Consell Escolar es reuneix una vegada al trimestre i sempre que sigui necessari. 
Sempre que el convoqui el Director del Centre o sol·liciti al menys 1/3 dels seus 
membres. 
A més a més es fa una reunió a l’inici i al final de cada curs. 
La convocatòria la fa el director/a amb antelació suficient, mitjançant comunicació 
escrita a cadascun dels membres. 
Les decisions del Consell es fan per consens. Si no és possible serà per majoria, 
que en tot cas no podrà ser inferior a la meitat, més un dels components del Consell. 
El secretari/a aixecarà acta de cada sessió del Consell Escolar. 
 
Renovació: 
 

 - Sector pares i mares: es renovaran tres persones cada vegada que hi hagi  
eleccions. 

- Sector mestres: a la nostra escola es procura que tots hi participin. 
 
 
c) Altres òrgans organitzatius 
 

 Equip Directiu 
 
Composició: 
 
Està format pel director/a, el cap d’estudis i el secretari/a – administrador/a 
 
Funcions: 
 
Els membres de l’Equip directiu elaboren, en col·laboració amb el Claustre i la resta 
d’estaments, la Programació General Anual, el Projecte Educatiu, les NOFC i la 
Memòria Anual. El cap d’estudis i el secretari assessoren el director en matèries de 
la seva competència. 
L’Equip directiu afavorirà la participació de la comunitat educativa, establirà els 
criteris per a l’avaluació interna i coordinarà les actuacions dels òrgans de 
coordinació. 
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Funcionament: 
 
Es reunirà  com a mínim dues hores setmanals per a tasques de coordinació. 
La quantitat d’hores dedicades a funcions de l’Equip directiu serà de 35 hores entre 
els tres membres. 
 

 Tutors/es 
 
A través de la tutoria es realitza la relació més personalitzada entre el professor i 
alumne/a i entre el professor i la família.  
Cada grup-classe, des de Parvulari fins al darrer curs de Primària, té el seu tutor o 
tutora. 
La tutoria i l’orientació dels alumnes formarà part de la funció docent. 
Tots els/les mestres que formen part del Claustre del Centre poden exercir les 
funcions de tutor quan correspongui. 
 
Funcions: 
 
- Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i d’evolució personal dels/les 
alumnes. 
- Coordinar la coherència de les activitats d’Ensenyament i d’aprenentatge i les 
activitats d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’Ensenyament 
del seu grup d’alumnes. 
- Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup d’alumnes en les sessions 
d’avaluació. 
- Promoció de l’alumnat: es decidirà en sessió d’avaluació durant el 3r trimestre 
seguint els següents criteris: 
 

 Nivell competencial assolit. 
 Actitud davant els aprenentatges. 
 Idoneïtat del curs on repetirà. 

 
- Elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l’avaluació de la 
comunicació d’aquests als pares  o representants legals dels alumnes. 
- Mantenir una relació suficient i periòdica amb les famílies dels alumnes o 
representants legals per informar-los del seu procés d’aprenentatge i de la seva 
assistència a les activitats escolars. A principi de curs es fa una reunió amb les 
famílies per informar-les del funcionament del curs escolar. Al llarg del curs ens 
reunirem individualment amb cada família i d’altres si les circumstàncies ho 
requereixen. Es deixa  constància per escrit. 
- Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats 
del centre. 
- Preparar la informació tant individual com col·lectiva que calgui aportar a les 
reunions. 
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 Comissions del treball 
 
A proposta de l’equip Directiu, a través de les comissions l’escola organitzarà i 
garantirà el funcionament d’algunes activitats: 
 
Festes i tradicions 
Biblioteca 
Pàgina web 
Escoles verdes 
Comissió Esportiva 
 

 Coordinadors/es  
  
Al nostre centre hi ha coordinadors per: 
 

- Un per Infantil i un coordinador per cada cicle de Primària 
- Coordinadora amb responsabilitats addicionals  
- Coordinadors de Riscos Laborals, d’Informàtica, de Llengua i 

Cohesió Social. 
 

Setmanalment es reuneixen aquests coordinadors durant 2 hores per tractar dels 
temes organitzatius, pedagògics i disciplinaris del centre. A part, també assisteixen 
la cap d’estudis i el director de l’escola. 
Una hora cada setmana es reuneixen els docents implicats en cada cicle, juntament 
amb el seu coordinador corresponent, per informar dels acords presos durant la 
reunió de coordinadors. 
 
Funcions: 

- Coordinar les activitats organitzades amb la col·laboració del 
cap d’estudis. 

- Presentar propostes dels coordinadors dels cicles. 
- Trimestralment reunir-se amb la psicopedagoga i assistent 

social per valorar els alumnes amb dificultats educatives i 
socioeconòmiques. 

 
 

 Associació de pares i mares AMPA 
 
Composició: 

- President/a 
- Secretari/a 
- Tresorer/a 
- Vocals 

 
Estarà formada per totes les famílies del centre. 
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Funcions: 
- Coordinar les activitats extraescolars. 
- Dinamitzar activitats, fora de l’horari lectiu, fomentant la 

participació i la integració de les famílies. 
- Gestió econòmica i organitzativa de la roba d’Educació 

Física. 
- Informar i assessorar als pares i mares sobre les activitats 

pròpies de l’AMPA. 
- Col·laborar en les activitats educatives del centre. 
- Participar en la gestió del centre a través del Consell Escolar. 

 
L’AMPA és la via de participació oberta que tenen les famílies dins de l’escola, per 
aprofundir en la participació i col·laboració en tots els aspectes referents a l’educació 
dels seus fills/es. 
Les famílies hauran de pagar una quota fixada anualment per l’assemblea de socis. 
Actualment és de 25 € per família, indiferentment del número de fills que tinguin a 
l’escola. 
Formar part de l’AMPA, comporta tenir llibres socialitzats a CM i CS, descomptes en 
la roba esportiva, beneficis en les activitats del centre, poder fer ús del servei de 
menjador...  
 
 

 
7. 

 
L’AVALUACIÓ: Com millorem el nostre projecte d’escola? 

 
 
En les Programació General Anual d’inici de curs, en la carpeta verda i en la 
Memòria Anual que es realitza a l’escola cada curs escolar podem apreciar els 
indicadors de progrés que corresponen al context:  
 

• nombre de grups i d’alumnes 
• participació de les famílies 
• percentatge de diversitat significativa 
• índex de mobilitat d’alumnes i de mestres 
• percentatge d’absentisme de l’alumnat i dels mestres 
• índex de demanda d’escolarització a P-3 
• grau de satisfacció de la Comunitat Educativa 

 
També es pot veure i apreciar els resultats obtinguts en: 
 

• percentatge de superació i de promoció de cicle 
• percentatge de superació de les àrees per cicles 
• percentatge de superació de les proves de competències de 6è 
• percentatge de superació de les proves diagnòstiques  de 3r 
• grau d’assoliment de l’autonomia personal 
• capacitat de traslladar les estructures de coneixement 
• capacitat d’esforç personal en l’aprenentatge 

 


