
PROJECTE EDUCATIU  ESCOLA ELS PINS 

 

TRETS D’IDENTITAT 

Som una escola on, des dels diferents àmbits implicats, volem 

aconseguir: 

● Una escola acollidora i inclusiva, on tot l’alumnat pugui créixer 

i aprendre. 

Oberta a l’entorn i a la cultura. 

A partir d’un treball globalitzat i una metodologia activa, 

l’escola ha de ser investigadora, flexible i competent. 

● Un alumnat amb habilitats socials i valors. 

Amb ganes d’aprendre i descobrir. 

Amb una actitud activa, conscient i responsable del seu 

aprenentatge. 

Capaç de resoldre conflictes, situacions i problemes amb 

encert. 

● Un equip de professionals capaç d’adaptar-se a la situació 

actual i formar-se contínuament. 

Responsable, competent, coherent i innovador. 

Capaç d’aplicar la cultura avaluativa i treballar en equip de 

forma coordinada.  

● Unes famílies, compromeses, participatives i 

col·laboradores.  Amb disposició per compartir valors i 

llenguatges, des del respecte, el diàleg  i la confiança 

 

 

 

PILARS PEDAGÒGICS 

Som una escola pública, inclusiva, catalana i laica que fomenta els 



valors democràtics, de civisme, de companyerísme, d'esforç i 

responsabilitat. Es fonamenta en tres pilar: aprendre a aprendre, 

aprendre a conviure i cooperar i aprendre a viure. 

 

La nostra escola està formada per un col·lectiu de mestres que 

treballem en equip per a desenvolupar la nostra feina amb l'objectiu 

d'arribar a acords per tal que l'aprenentatge del nostre alumnat 

s'encamini en la interdisciplinarietat, el treball cooperatiu i el treball 

competencial.  

 

OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS 

● Generar un bon nivell de comprensió de textos de diferents 

tipologies per aconseguir un millor rendiment en les diferents 

àrees del currículum 

● Fomentar el treball en equip potenciant les individualitats i 

respectant les diferències, per generar un aprenentatge entre 

iguals 

● Atendre els progressos i les dificultats per tal de millorar els 

resultats educatius de cada infant 

● Afavorir la creativitat per adquirir estratègies i cercar 

possibilitats en la resolució de diferents situacions 

● Generar una actitud d’aprendre a aprendre, per tal de donar 

resposta als canvis constants de la societat en que vivim 

● Fomentar un elevat nivell d’autonomia i responsabilitat, per 

afavorir l’autoestima, l’esperit crític i esdevenir ciutadans 

compromesos 

● Conscienciar en la pertinença a l’entorn proper de l’escola, per 

tal de formar part i interactuar amb la comunitat 

● Oferir un entorn de qualitat en llengua anglesa per tal de 



millorar-ne la competència 

 

CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

Els criteris d'organització atenen la diversitat, possibiliten partir de 

l'alumnat i faciliten la vivència i avaluació del propi procés 

d'aprenentatge. 

 

A educació infantil es concreta mitjançant el treball per projectes, 

racons, espais oberts d'aprenentatge i petit grup; vetllant pel 

desenvolupament de les capacitats concretades en el Decret de 

currículum d’educació infantil. 

 

A educació primària es concreta en el treball a nivell individual, gran 

grup, grups reduïts i tallers intercicles.; vetllant pel desenvolupament 

de les competències establertes en el Decret de Currículum 

d'educació primària. 

 

Tots els grups classe fan ús de la biblioteca com a recurs per al gust 

de la lectura i també per a la cerca d'informació.  

 

Les TIC s'incorporen tan dins com fora de l'aula com a recurs per 

aprendre i comunicar 

 

En diferents moments del curs alumnes grans apadrinen a altres 

infants  per llegir, aprendre alguna activitat concreta o bé els 

acompanyen en altres tasques . 

 

 

PROJECTES I ACTIVITATS DESTACADES DEL CENTRE 

● Projecte CLIL (treball de continguts d'algunes matèries en 



anglès) 

● Conversa en anglès amb un especialista 

● Projecte interdisciplinar col·lectiu. Cada grup classe exposa el 

procés i els resultats a altres grups de l'escola. 

● Tallers de matemàtiques i de llengua a primària 

● Espais oberts a infantil: comunicació, art, ludoteca, expressió 

corporal, experimentació, jardineria 

● Celebració de les festes tradicionals 

● Sortides culturals i colònies 

● Aprofitament de l'entorn (recinte Mundet i muntanya de 

Collserola) 

● Escola+sostenible 

● Programa Escaqueja: escacs per a infants de 9 i 10 anys dins 

l'horari escolar 

● Ximi Xesca: programa per incentivar la lectura i la seva 

comprensió. 

● Piscina dins l'horari escolar a infantil i 1r 

● Programa ÈXIT per als alumnes de CS 

● Marqueteria a cicle superior 

● Projecte Binding a 1r de primària (aprenentatge de la lectura) 

amb col·laboració de la Universitat de Barcelona 

● Activitats extraescolars 

● Casal d’estiu amb l’escola Baloo 

 

ÀMBITS DE PARTICIPACIÓ I COL.LABORACIÓ 

● Xarxa d'escoles públiques 0-18 d'Horta-Guinardó 

● Xarxa de competències bàsiques 

● Col·laboració amb l'escola Ginesta: hort escolar, marqueteria, 

cessió d'espais, acompanyament a infantil... 



● Col·laboració amb els instituts Monturiol i Mundet: cessió 

d'espais, setmana del a ciència, tallers de robòtica i ràdio. 

● Manteniment TIC i pàgina web amb alumnat de pràctiques de 

l'institut Mundet 

● Col·laboració amb l'escola Bressol L'Arboç 

● Participació en activitats puntuals amb els avis de la 

residència del recinte Mundet 

● Col·laboració amb la Universitat atenent alumnat en 

pràctiques i en treballs de recerca. 

 

AVALUACIÓ 

Per tal de fer un seguiment dels resultats educatius de l’alumnat, a 

l’escola avaluem els nostres resultats mitjançant unes proves 

internes i externs, les quals ens donen informació tant dels grups 

com de cada infant. L’estudi dels resultats ajuden a la reflexió 

pedagògica per tal de millorar en aquells aspectes on es detecta 

resultats més fluixos i dóna confiança en els aspectes que els 

resultats mostren que els infants progressen. 

Disposem d’altres situacions que ens ajuden a veure els resultats:  

● Informació i seguiment dels alumnes a 1r d’ESO. El 

professorat dels instituts informen a l’escola dels nivells 

educatius i en les reunions d’intercanvi s’acorden 

suggeriments de millora tant per a la secundària com per a la 

primària 

● Juntes d’avaluació. En aquestes reunions es fa un seguiment 

individual i del grup classe amb el professorat que intervé 

directament amb el grup. Es valoren els aprenentatges i es 

concreten  activitats de millora i propostes de suport per 

millorar els resultats educatius si és el cas. 



● Reunions de seguiment amb inspecció educativa. L’inspector 

de l’escola ajuda a valorar els resultats de les proves externes 

contrastant amb els indicadors del centre: projecte educatiu i  

projecte de direcció, pla anual i memòria del centre, ràtio 

d’alumnat i professorat, situació sòcio econòmica i cultural de 

les famílies … indicadors interns i externs que situen la 

complexitat del centre. 

 

Proves internes: 

● Proves Canals: per avaluar de 1r a 5è la llengua catalana, 

llengua castellana i les matemàtiques 

● Proves PCL: per avaluar de 2n a 6è el nivell de comprensió 

lectora en diferents tipologies de textos 

● Proves Binding: per avaluar a 1r el nivell de lectura 

 

Proves externes: 

Són les que determina el Departament d’Ensenyament 

● Proves d’avaluació diagnostica a 3r: avaluen competències de 

llengua catalana i castellana, i les competències 

matemàtiques. 

● Proves de competències bàsiques a 6è: avaluen 

competències de llengua catalana, castellana i anglesa, i les 

competències matemàtiques. 

 

 

 

 

 

 


