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A. INTRODUCCIÓ 
 

El Projecte educatiu de Centre és un document que recull la identitat del centre, 

els trets característics, els objectius que persegueix l’escola i té com a finalitat 

que el nostre alumnat assoleixi les competències bàsiques i en tregui el màxim 

aprofitament educatiu. 

El nostre PEC és un punt de referència que compromet i lliga 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. L’objectiu és 

propiciar i facilitar la coherència en el procés educatiu dels alumnes aconseguint 

la cooperació de tota la comunitat educativa. 

 El PEC és un document viu i marc referencial de tots els documents de l’escola. 

 

 

B. TRETS D’IDENTITAT 
 

Som escola catalana, pública, laica, creativa, innovadora, solidària, inclusiva, 

integradora, intercultural, coeducativa, no sexista, democràtica, respectuosa amb 

la societat, l’entorn i el medi ambient. 

Aquesta escola garanteix 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 
 

Som escola plural que estimula i potencia els aspectes de responsabilitat 

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

discriminatoris, tenint en compte que: 

 Estimulem 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,... 

 Fomentem vies de participació dels alumnes. 

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

 Atenem l’activitat educativa educant per a la igualtat, sense cap mena de 

discriminació per raó de sexe o ètnia, i superant els mites, tabús i 

diferència de rols. 

 Promovem una comprensió científica del món, tot respectant les opcions 

espirituals i/o religioses de l’àmbit privat familiar. 

 

 

 



L’entorn 

 

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

realitat. Per això, l’escola afavoreix la seva percepció i coneixement és 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. 

 Els coneixements 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. 

 La solidaritat entre la comunitat educativa del propi Centre i entitats locals 

o properes. 

 El coneixement de les activitats culturals que es realitzin al barri i la 

ciutat. 

 La realització de colònies, com a mitjà per afavorir l’autonomia de 

l’alumne i el coneixement mutu així com la relació entre iguals fora del 

context pròpiament escolar. 

 La comunicació a través dels mitjans d’expressió corporal, visual, plàstica 

i musical. El desenvolupament de la sensibilitat estètica i creativa, i la 

capacitat de gaudir de les manifestacions artístiques. 

 

 

El tractament de les llengües 
 

La llengua catalana és la llengua vehicular i d’aprenentatge d’aquesta comunitat 

escolar. Vetllem per adequar els seus mitjans i recursos per garantir 

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

Potenciem l’aprenentatge de la llengua estrangera (anglès) integrat des d’altres 

àrees  (veure el projecte lingüístic de Centre). 

 

La participació 

 

Promovem 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’ús de les noves tecnologies en el procés d’ensenyament-

aprenentatge. 

 

1.2. Objectius relatius als continguts de l’ensenyament 

 

1. Consolidar progressivament 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 enriquiment personal. 

2. 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. 

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. 

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

situacions quotidianes sent capaç d’adonar-se de les pròpies limitacions, 

acceptar-les i intentar superar-les. 

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

personalitat que destaquin positivament. 

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

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

7. Desenvolupar actituds i hàbits de cooperació i convivència. 

8. Respectar les diferències perquè no hi hagi cap mena de discriminació. 

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

10. Educar la cura del medi ambient i la sostenibilitat. 

 

 



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 pràctica. 

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, (Claustre, Consell Escolar, AMPA, ...) 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. 

 

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 (blocs educatius, serveis escolars i 

extraescolars, tauler d’anuncis, JPO, ...)  

 



3. ÀMBIT ADMINISTRATIU 
 

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

interna i externa. 

2. Executar una gestió econòmica amb previsió, clara i transparent. 

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 
 

Veure les NOFC. 

 

 

E. DATA D’APROVACIÓ  
 

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

del dia 26 de juny de 2017. 

 

 
 


