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A. INTRODUCCIÓ 
 

La Llei d’Educació de Catalunya (LEC 12/2009 del 10 de juliol –DOGC 5422 

DE 16.07.2009 pàg. 56589) indica a l’article 75c que rebran el nom d’Escola els 

centres públics que imparteixen el segon cicle d’educació infantil i l’educació 

primària. 

 

La LOGSE a l’article 2.3. i el Decret 75/1992 de 9 de març a l’article 2 

estableixen que l’escola ha d’elaborar el Projecte Educatiu de Centre (PEC) que 

reflectirà l’acció educativa a desenvolupar, després d’una anàlisi de la pròpia 

realitat i el context socio-econòmic i cultural. 

 

La LEC indica: 

 Les mares, els pares o els tutors dels alumnes, tenen dret a rebre 

informació sobre el projecte educatiu i el deure de respectar-lo (art. 25) 

 El professorat gaudeix d’autonomia, en l’exercici de les seves funcions 

docents dins els límits que determina la legislació i en el marc del projecte 

educatiu. Els centres han d’establir mesures i instruments d’acollida o de 

formació per tal de facilitar als nous docents el seu coneixement (art. 28 i 

77) 

 A l’article 91: 

o El PEC recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, 

n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes 

assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament 

educatiu. El projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre. 

o Per a definir el projecte educatiu s’han de valorar les 

característiques socials i culturals del context escolar i les 

necessitats educatives dels alumnes. 

o El projecte educatiu ha de contenir, com a mínim, els elements 

següents: 

 L’aplicació dels criteris d’organització pedagògica, les 

prioritats i els plantejaments educatius, els procediments 

d’inclusió i altres actuacions que caracteritzen el centre. 

 Els indicadors de progrés pertinents. 

 La concreció i el desenvolupament dels currículums. 

 Els criteris que defineixen l’estructura organitzativa pròpia. 

 El projecte lingüístic, a partir de la realitat sociolingüística de 

l’entorn. 

o El projecte educatiu ha d’estar a disposició de tots els membres de 

la comunitat educativa. 

o L’escola pública catalana es defineix com a inclusiva, laica i 

respectuosa amb la pluralitat, trets definidors del seu caràcter propi. 



o La formulació dels projectes educatius dels centres públics 

correspon al claustre del professorat, a iniciativa del director o 

directora i amb la participació dels professionals d’atenció 

educativa. L’aprovació del projecte educatiu correspon al consell 

escolar. 

 Es poden concretar llocs de la plantilla docent amb un perfil específic a fi 

d’assegurar la continuïtat del projecte educatiu (art. 115) 

 El projecte de direcció ha d’ordenar el desplegament i l’aplicació del 

projecte educatiu per al període de mandat i concretar l’estructura 

organitzativa del centre (art. 144) 

 

Tal com defineix Serafí Antúnez
1
 pensem que el PEC “és un instrument per a la 

gestió que -coherent amb el context escolar- enumera i defineix els trets 

d’identitat del Centre, formula els objectius que pretén i expressa l’estructura 

organitzativa de la institució”. 

 

Joaquín Gairín
2
 el defineix així: El PEC és pot considerar l’explicitació per 

escrit de la filosofia pedagògica d’un centre educatiu. De fet, concreta el model 

pedagògic aplicat, com ho fa el Projecte Curricular de Centre (PCC) amb el 

model curricular o el Reglament de Règim Intern (RRI)
3
 amb el model 

normatiu”. El joc Pla Anual- Memòria constitueix una via per realitzar els 

plantejaments institucionals, però també una estratègia d’avaluació.  

 

El PEC és el document guia, un marc referencial, el document mare de tots els 

que tenen raó de ser en un centre educatiu. Ha de concretar els principis 

educatius i els valors que li serveixen de referència. 

 

Però és també un document obert a modificacions, flexible, que reflexa un 

procés que no finalitza i amb projecció de futur. 

 

Aquest PEC ha de concretar què espera de l’escola Pau Casals aquesta 

comunitat educativa (pares i mares, alumnes i mestres) i què escola volem, què 

model d’escola pot respondre a aquestes expectatives amb una gestió eficaç dels 

seus recursos materials i humans. 

 

L’objectiu últim del PEC, així com el PCC, el Pla Anual o qualsevol altre 

projecte d’intervenció en un centre educatiu, és propiciar i facilitar la coherència 

en el procés educatiu dels alumnes aconseguint la cooperació de tota la 

comunitat educativa. 

                                                
1
 Serafí Antunez i Joaquín Gairín. El projecte Educatiu. Barcelona 1990. 

2
 Revista Organización y Gestión Educativa nº 1 (1995 Joaquín Gairín “ La evaluación del PEC). 

3
 Actualment anomenat Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) 



 

 

 

Voldríem que el nostre PEC fos un punt de referència que comprometi i lligui a 

tots els membres de la comunitat escolar (pares i mares, mestres i alumnes) en 

una finalitat comuna, fruit de la reflexió i d’una participació democràtica. 

 

El PEC implica una vinculació moral i un compromís. Sarramona diu: “El PEC 

exigeix una part de renúncia als plantejaments estrictament personals de 

l’educador en benefici de l’acció educativa col·lectiva”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B. TRETS D’IDENTITAT 
 

1. Entenem que aquesta escola ha de garantir la formació integral dels alumnes 

tenint en compte les dimensions individuals i socials, donant importància tant a 

la relació educativa com a l’adquisició de tècniques i continguts bàsics. 

 

Pluralisme i valors democràtics 
 

2. Ha de ser una escola plural que estimuli i potenciï els aspectes de 

responsabilitat individual, col·lectiva i de col·laboració pel damunt d’altres 

valors competitius i discriminatoris, tenint en compte que: 

 Estimularà a l’alumne en els valors d’una societat democràtica: sentit de 

responsabilitat respecte a l’altre (tolerància), anàlisi crític i actitud de 

diàleg, solidaritat,... 

 Admetrà la diversitat de ritmes evolutius i de capacitats intel·lectuals. 

 Atendrà l’activitat educativa com un intent d’educar per a la igualtat, 

sense cap mena de discriminació per raó de sexe o ètnia, i en la superació 

de mites, tabús i diferència de rols. 

 Mantindrà respecte per les diverses opcions religioses i polítiques de 

cadascú, sempre que no estiguin en desacord amb els principis 

constitucionals, els que concreta aquest PEC i el Projecte Curricular. 

 

L’entorn 

 

3. L’entorn és l’àmbit més immediat de determinació, integració i obertura a la 

realitat. Per això, l’escola afavorirà la seva percepció i coneixement, i serà un 

element transformador d’aquest entorn promovent: 

 El desenvolupament dels principis cívics que fomentin la capacitat de 

reflexió i esperit crític, de participació i de voluntat col·lectiva per a 

millorar la mateixa escola i l’entorn més ampli. 

 El coneixement del medi i l’estimulació de la sensibilitat pel respecte del 

medi ambient. 

 L’escola afavorirà el coneixement i la solidaritat entre els pobles i les 

persones. 

 L’escola garantirà la realització de colònies, com a mitjà per afavorir 

l’autonomia de l’alumne i el coneixement mutu. 

 

 



 

 

 

El tractament de les llengües 
 

4. La llengua catalana és la llengua vehicular i d’aprenentatge d’aquesta 

comunitat escolar. L’escola vetllarà per adequar els seus mitjans i recursos per 

garantir l’ensenyament de les dues llengües oficials (català i castellà) i una 

llengua estrangera (l’anglès). 

 

La participació 

 

5. L’escola promourà la participació activa dels pares i mares, mestres i personal 

no docent en els òrgans de govern de l’escola; i fomentarà la participació dels 

alumnes a través de la tutoria d’aula, en funció del seu nivell maduratiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. OBJECTIUS 
 

1. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

1.1. Objectius relatius a l’opció metodològica de l’equip de mestres. 
 

1. Realitzar una selecció del material didàctic que respecti la coeducació, i que 

potenciï  la participació activa i la creativitat de l’alumne. 

2. Inserir l’acció educativa en el nostre context socio-cultural i incorporar a les 

programacions didàctiques objectius i continguts relacionats amb l’entorn proper 

als alumnes, visitant-lo. 

3. Garantir l’aplicació de les noves tecnologies en el procés d’ensenyament-

aprenentatge. 

 

1.2. Objectius relatius als continguts de l’ensenyament 

 

Fets i conceptes 

 

1. Comprendre i expressar missatges orals i escrits emesos en llengua catalana i 

castellana. 

2. Comprendre i expressar en anglès i francès missatges senzills dintre d’un 

context. 

3. Utilitzar els conceptes i les relacions matemàtiques, i dominar les operacions 

bàsiques per tal de representar i interpretar l’espai, les situacions i les 

experiències, mitjançant llenguatge matemàtic. 

4. Comunicar-se a través dels mitjans d’expressió corporal, visual, plàstica i 

musical. Desenvolupar la sensibilitat estètica i creativa, i la capacitat de gaudir 

de les manifestacions artístiques. 

5. Utilitzar els coneixements adquirits sobre el medi físic i social per saber-se 

desenvolupar en la seva experiència diària, sabent demanar ajuda a altres 

persones en cas de necessitat. 

 

Procediments 

 

1. Aconseguir que els nens i les nenes visquin les experiències estimuladores 

d’un creixement integral, que s’impliquin activament en aquest procés i en el 

gust d’aprendre a aprendre. 

2. Iniciar (EI i CI) i consolidar progressivament (CM i CS) els mecanismes de 

les àrees instrumentals, no tan sols com a finalitat d’aprenentatge sinó com un 

camí obert a la funcionalitat, l’expressió i enriquiments personals. 



 

3. Capacitar als alumnes de forma progressiva en el coneixement i pràctica de 

les tècniques d’aprenentatge de les diferents àrees a fi de saber buscar 

informació, assimilar-la, relacionar-la, ampliar-la, recordar-la, aplicar-la i 

comunicar-la. 

 

Actituds, valors i normes 

 

1. Conèixer i acceptar la pròpia personalitat i saber adaptar-se a les diferents 

situacions quotidianes. 

2. Fomentar l’autoestima en els alumnes, afavorint els aspectes de la seva 

personalitat que destaquin positivament. 

3. Potenciar que l’alumne adquireixi autonomia suficient per assumir les pròpies 

responsabilitats, i ser capaç d’adquirir compromisos i dur-los a terme. 

4. Ser capaç d’adonar-se de les pròpies limitacions, acceptar-les i intentar 

superar-les. 

5. Desenvolupar la capacitat d’experimentar sentiments de pertinença al grup i a 

la col·lectivitat de l’escola, “fent-se-la seva”. 

6. Tenir capacitat d’implicació amb els problemes que són de tots i de 

compromís en la solució d’aquests problemes. 

7. Desenvolupar actituds i hàbits de cooperació mitjançant el treball en equip. 

8. Orientar i ajudar als nens/es en l’aprenentatge de la convivència i de la 

solidaritat sense dogmatismes ni imposicions arbitràries. 

9. Assumir un règim de coeducació en el qual no hi hagi cap mena de 

discriminació per raó de sexe. 

10. Respectar les diferents cultures, ètnies, llengües, costums i tradicions. 

11. Potenciar una actitud de crítica constructiva envers allò que els envolta. 

 

 

1.3. Objectius relatius a altres funcions de l’equip de mestres 

 

1. Potenciar el treball en equip dels mestres mitjançant l’activitat dels equips de 

cicle, de nivell, comissions,... i de la realització de programacions didàctiques 

coordinades. 

2. Garantir que les famílies tinguin puntual coneixement del procés educatiu del 

seu fill/a i de les actuacions concretes que  se segueixen. 

 

 

 

 

 

 



 

1.4. Objectius relatius a la formació permanent de mestres i mares/pares 
 

1. Facilitar la participació dels mestres en activitats de formació permanent, 

sobretot quan aquestes reverteixen en un benefici per a la totalitat de l’escola. 

2. Potenciar l’intercanvi d’experiències amb altres escoles i la participació en 

programes conjunts. 

3. Analitzar el nostre treball professional a partir de la reflexió en comú, i sobre 

la practica. 

4. Afavorir els projectes de formació per a pares i mares. 

 

 

2. ÀMBIT DE GOVERN INSTITUCIONAL 

 

2.1. D’organització i govern intern 
 

1. Potenciar que els/les mestres, pares-mares i personal no docent participin en 

el control i gestió escolars, segons les seves competències. 

2. Prendre decisions de forma responsable i amb coherència, assumint-les. 

3. Potenciar i perfeccionar els procediments d’informació entre la comunitat 

educativa (mestres, AMPA, pares, personal no docent,...) com a base per generar 

actituds de confiança i col·laboració. 

4. Fomentar vies de participació dels alumnes a través d’assemblees d’aula, 

delegats,... 

5. Assegurar que els/les alumnes tinguin coneixement de les activitats culturals 

que es realitzin al barri i la ciutat, de forma que hi puguin participar. 

 

2.2. De projecció externa 
 

1. Crear mecanismes de coordinació sistemàtica amb l’institut Ferran 

Casablancas al que estem vinculats i apropar-nos a les escoles Bressol del barri. 

2. En general participar en activitats culturals i educatives proposades per 

institucions (entitats culturals i/o benèfiques, CRP, AAVV, Ajuntament,...) 

sempre que siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

3. Potenciar la bona imatge del Centre. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ÀMBIT ADMINISTRATIU 
 

1. Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació 

interna i externa. 

2. Executar una gestió econòmica clara i transparent, atorgant a la Comissió 

Econòmica el paper que li escau. 

3. Mantenir actualitzats els inventaris del Centre. 

 

 

4. ÀMBIT HUMÀ I DE SERVEIS 

 

1. Afavorir unes bones relacions interpersonals entre els/les mestres que facin 

possible la satisfacció en el treball i la implicació de tots en el desenvolupament 

del PEC. 

2. Aconseguir un clima relacional cordial i obert entre tota la comunitat 

educativa (mestres, pares i mares, alumnes, personal no docent i monitors/es de 

les activitats i serveis extraescolars) per tal d’afavorir la “implicació” de tots en 

les tasques educatives, de forma positiva i coordinada. 

3. Unificar criteris entre els/les mestres i els pares en relació a l’educació dels 

alumnes. 

4. Aconseguir la implantació, el respecte i l’observança de les Normes 

d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) 

 

 

D. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
 

Respon a la pregunta “Com ens organitzem ?”. 

Inclou l’organigrama i el seu desenvolupament: funcions... (NOFC). 

 

 

 

E. DATA D’APROVACIÓ I REVISIÓ DEL P.E.C. 

 

Aquest Projecte Educatiu va ser aprovat a la sessió ordinària del Consell Escolar 

del dia 30 de juny de 1.998 (Llibre d’actes pàg. 97) per la unanimitat dels  

membres presents. 

Qualsevol revisió del PEC ha de ser aprovada pels dos terços del Consell. 

 

L’última actualització ha estat aprovada a la sessió ordinària del 28 de juny del 

2016 per la unanimitat dels  membres presents. 



ANNEX 

 
CONTINGUT FUNCIONAL DELS LLOCS DE TREBALL 

ESPECÍFICS PER DONAR COMPLIMENT A AQUEST PEC (juny 

2014): 
 

1. LLOC DE TREBALL ESPECÍFIC DE L’ÀMBIT DE L’ATENCIÓ A LA 

DIVERSITAT I 

 

A. Contingut funcional del lloc de treball 

 

Missió 
 

Dissenyar i impartir docència a alumnes amb necessitats específiques, afavorint la gestió 

de la complexa diversitat d'aula sota el principi d'educació inclusiva i coeducació. 

 

Funcions principals addicionals a les funcions docents ordinàries 
 

 Impartir docència i dur a terme l'atenció directa amb les metodologies d'aula que es 

considerin més idònies per atendre la diversitat de l'alumnat i que assegurin el 

tractament diferenciat. 

 Prioritzar l'atenció als alumnes amb dificultats als que adreça la seva intervenció 

específica (sempre que sigui possible dins l'aula ordinària), per tal d'afavorir la seva 

integració a l'AO que és el seu marc habitual d'aprenentatge i, fins i tot, fer extensiu el 

suport a altres alumnes. Aquest marc d'aprenentatge afavorirà la formació entre igual i 

l'ajustament de l'adaptació de les activitats per als alumnes amb necessitats, quan la 

situació ho requereixi. 

 Aplicar estratègies i recursos diversos per prevenir conflictes que puguin sorgir a l'aula 

i en les relacions amb les famílies i, si es produeixen, solucionar-los. 

 Donar suport als tutors per a l'elaboració dels PIs i les adaptacions metodològiques. 

 Col·laborar en la recerca, l’experimentació i el millorament continu dels processos 

d'ensenyament i participar en 

 el pla de formació de centre. 

 Fer servir formes de treball en xarxa utilitzant diferents mitjans tecnològics que poden 

permetre ser més àgils en la presa de decisions, tenint en compte que tota la jornada 

laboral no es fa al centre educatiu. 

 

Activitats 
 

 Proposar estratègies d'atenció a la diversitat que millorin l'assoliment de les 

competències bàsiques de l'alumnat. 

 Planificar i implementar, juntament amb els tutors i/o altres mestres de l'equip docent, 

activitats específiques per als alumnes que atenen, així com la gestió de recursos per 

entomar la diversitat dins l'aula. 

 Fer ús de les noves tecnologies TIC/TAC per atendre la diversitat de ritmes evolutius i 

de capacitats intel·lectuals. 

 Participar a les sortides i colònies previstes a la Programació General Anual del 

Centre. 



 Exercir la tutoria d'alumnes de pràctiques. 

 Flexibilitat per afavorir el treball en equip i la coordinació amb les famílies i personal 

extern, a requeriment del tutor/a. 

 

B. Perfil de competències professionals 

 

Competència tècnica (els coneixements tècnics i/o el domini de procediments i tècniques) 
 

 Domini de les llengües catalana i castellana de forma oral i escrita, d'acord amb les 

necessitats de l'exercici docent. 

 Acreditar coneixement en el treball de la diversitat i la inclusió de la diferència en 

l'aula ordinària i/o des de l'aula d'educació especial. 

 Coneixement i experiència d'aplicació en l'ús de les TIC/TAC a l'aula. 

 Capacitat de comunicació i relació amb les famílies, en el marc del suport als tutors 

per a la complicitat amb els pares en el seguiment de les dificultats i capacitats que 

manifesten els alumnes que també atén. 

 Capacitat per col·laborar i participar en grups de treball docents per assolir uns 

objectius comuns. 

 

Competències transversals clau 
 

 Treball en equip i treball en xarxa. 

 Orientació cap als resultats i a la qualitat. 

 Gestió i resolució de conflictes. 

 

 
 

2. LLOC DE TREBALL ESPECÍFIC DE L’ÀMBIT DE L’ATENCIÓ A LA 

DIVERSITAT II 

 

A. Contingut funcional del lloc de treball 

 

Missió 
 

Dissenyar i impartir docència a alumnes amb necessitats específiques, afavorint la gestió 

de la complexa diversitat d'aula sota el principi d'educació inclusiva i coeducació. 

 

Funcions principals addicionals a les funcions docents ordinàries 
 

 Impartir docència i dur a terme l'atenció directa amb les metodologies d'aula que es 

considerin més idònies per atendre la diversitat de l'alumnat i que assegurin el 

tractament diferenciat. 

 Entomar amb eficiència l'atenció a alumnes de la USEE a l'aula ordinària. 

 Aplicar estratègies i recursos diversos per prevenir conflictes que puguin sorgir a l'aula 

i en les relacions amb les famílies i, si es produeixen, solucionar-los. 

 Col·laborar en la recerca, l'experimentació i el millorament continu dels processos 

d'ensenyament i participar en el pla de formació del centre. 

 Contribuir a expandir les metodologies de l'observació i l'experimentació a l'àrea de 

Coneixement del Medi. 



 Fer servir formes de treball en xarxa utilitzant diferents mitjans tecnològics que poden 

permetre ser més àgils en la presa de decisions, tenint en compte que tota la jornada 

laboral no es fa al centre educatiu. 

 

Activitats 
 

 Proposar estratègies d'atenció a la diversitat que millorin l'assoliment de les 

competències bàsiques de l'alumnat. 

 Planificar i implementar activitats específiques, així com la gestió de recursos, per 

atendre la diversitat dins l'aula. 

 Fer ús de les noves tecnologies TIC/TAC per treure el màxim suc dels equipaments 

del centre en pro d'afavorir el procés d'ensenyament-aprenentatge dels alumnes. 

 Dinamitzar l'hort escolar com un recurs educatiu. 

 Participar a les sortides i colònies previstes a la Programació General Anual del 

Centre. 

 Flexibilitat per afavorir la coordinació amb les famílies i el treball en equip. 

 

B. Perfil de competències professionals 

 

Competència tècnica (els coneixements tècnics i/o el domini de procediments i tècniques) 
 

 Capacitat de comunicació i relació amb les famílies en el marc de l'acció tutorial. 

 Coneixement i experiència d'aplicació en l'ús de les TIC/TAC a l'aula. 

 Domini de la llengua catalana de forma oral i escrita, d'acord amb les necessitats de 

l'exercici docent. 

 Capacitat per col·laborar i participar en grups de treball docents per assolir uns 

objectius comuns. 

 

Competències transversals clau 
 

 Treball en equip i treball en xarxa. 

 Orientació cap als resultats i a la qualitat. 

 Gestió i resolució de conflictes. 

 
 

3. LLOC DE TREBALL ESPECÍFIC DE LA COMPETÈNCIA DE MÚSICA 

 

El centre vol donar rellevància a la formació musical, en consonància amb la seva 

denominació, triada per la pròpia comunitat educativa. És per això que vam definir una plaça 

més de música ja singularitzada en el Pla Estratègic PAC05. 

 

A. Contingut funcional del lloc de treball 

 

Missió 
 

Impulsar la formació musical dels alumnes i la capacitat de gaudir d'aquesta manifestació 

artística, fent-la extensiva a tota la comunitat educativa. 

 

Funcions principals addicionals a les funcions docents ordinàries 
 



 Dinamitzar la celebració de les festes a l'escola. 

 Propiciar la pràctica musical en horari extraescolar. 

 Incidir en l´ús de les TIC/TAC per estimular l'aprenentatge i afavorir l'autonomia de 

l'alumne. 

 Aplicar estratègies i recursos diversos per prevenir conflictes que puguin sorgir a l'aula 

i en les relacions amb les famílies i, si es produeixen, solucionar-los. 

 Col·laborar en la recerca, l'experimentació i el millorament continu dels processos 

d'ensenyament i participar en el pla de formació del centre. 

 Fer servir formes de treball en xarxa utilitzant diferents mitjans tecnològics que poden 

permetre ser més àgils en la presa de decisions, tenint en compte que tota la jornada 

laboral no es fa al centre educatiu. 

 

Activitats 
 

 Coordinar la celebració de les festes a l'escola, formant part de la comissió de festes.  

 Realitzar a l'aula les danses o cançons que formaran part de la celebració de les festes 

tradicionals del Nadal, Carnaval i cloenda del curs. Organitzar i implementar la posada 

en escena de les activitats respectives. 

 Fomentar i supervisar les activitats extraescolars musicals, afavorint la seva difusió. 

 Planificar i implementar activitats específiques amb suport TIC/TAC. 

 Participar a les sortides i colònies previstes a la Programació General Anual del 

Centre. 

 Exercir la tutoria d'alumnes de pràctiques. 

 Flexibilitat per afavorir la coordinació amb les famílies i el treball en equip. 

 

C. Perfil de competències professionals 

 

Competència tècnica (els coneixements tècnics i/o el domini de procediments i tècniques) 
 

 Coneixements de flauta per treballar amb els alumnes. 

 Domini de la llengua catalana de forma oral i escrita, d'acord amb les necessitats de 

l'exercici docent. 

 Capacitat de comunicació i relació amb les famílies en el marc de l'acció tutorial. 

 Capacitació i predisposició per assumir tutories en EP. 

 Capacitat per col·laborar i participar en grups de treball docents per assolir uns 

objectius comuns. 
 

Competències transversals clau 
 

 Treball en equip i treball en xarxa. 

 Orientació cap als resultats i a la qualitat. 

 Gestió i resolució de conflictes. 

 
 

4. LLOC DE TREBALL ESPECÍFIC DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL EN ÚS I 

APLICACIÓ DE TIC/TAC 

 

A. Contingut funcional del lloc de treball 

 



Missió 
 

Impulsar l'ús de les TIC/TAC de forma transversal per incrementar l'ús didàctic de les 

noves tecnologies en el procés d'ensenyament i aprenentatge, amb l'objectiu de millorar 

les competències digitals i assegurar-ne l'assoliment de les fites curriculars. 

 

Funcions principals addicionals a les funcions docents ordinàries 
 

 Implementar i difondre metodologies innovadores amb suport TIC/TAC que estimulin 

l'aprenentatge dels alumnes i facilitin l'assoliment de les CB. 

 Incidir en l´ús de les TIC/TAC en el marc de les metodologies d'aula que es considerin 

més idònies per atendre la diversitat de l'alumnat i que assegurin el tractament 

diferenciat. 

 Aplicar estratègies i recursos diversos per prevenir conflictes que puguin sorgir a l'aula 

i en les relacions amb les famílies i, si es produeixen, solucionar-los. 

 Col·laborar en la recerca, l'experimentació i el millorament continu dels processos 

d'ensenyament i participar en el pla de formació del centre. 

 Exercir la tutoria d'alumnes de pràctiques. 

 Fer servir formes de treball en xarxa utilitzant diferents mitjans tecnològics que poden 

permetre ser més àgils en la presa de decisions, tenint en compte que tota la jornada 

laboral no es fa al centre educatiu. 

 

Activitats 
 

 Fer ús de les noves tecnologies TIC/TAC per treure el màxim suc dels equipaments 

del centre en pro d'afavorir el procés d'ensenyament-aprenentatge i l'autonomia dels 

alumnes. 

 Planificar i implementar activitats específiques amb suport TIC/TAC per atendre la 

diversitat de ritmes evolutius i de capacitats intel·lectuals. 

 Participar a les sortides i colònies previstes a la Programació General Anual del 

Centre. 

 Exercir la tutoria d'alumnes de pràctiques. 

 Flexibilitat per afavorir la coordinació amb les famílies i el treball en equip. 

 

B. Perfil de competències professionals 

 

Competència tècnica (els coneixements tècnics i/o el domini de procediments i tècniques) 
 

 Coneixement i experiència d'aplicació en l'ús de les TIC/TAC a l'aula. 

 Domini de la llengua catalana de forma oral i escrita, d'acord amb les necessitats de 

l'exercici docent. 

 Capacitat de comunicació i relació amb les famílies en el marc de l'acció tutorial. 

 Capacitat per col·laborar i participar en grups de treball docents per assolir uns 

objectius comuns. 
 

Competències transversals clau 
 

 Treball en equip i treball en xarxa. 

 Orientació cap als resultats i a la qualitat. 

 Gestió i resolució de conflictes. 


