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1. INTRODUCCIÓ  
Aquest document defineix la identitat i el caràcter propi del nostre centre, tenint en compte la 

nostra realitat dins el context sòcio-econòmic i cultural de les famílies i alumnes que en formen 

part. 

Explicita els objectius, orienta l’activitat i té com a finalitat que el nostre alumnat assoleixi les 

competències bàsiques i en tregui el màxim aprofitament educatiu. 

Té la voluntat de garantir una tasca educativa coherent, coordinada, progressiva, i 

consensuada per part de tota la comunitat educativa de l’escola Sant Pere. 

El PEC és un document viu que requereix la seva revisió i actualització periòdica atenent a les 

necessitats i circumstàncies del moment. 

Aquest document es desenvolupa i concreta en altres documents annexos: 

 Les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) 

 El projecte lingüístic del centre (PLIC) 

 El  Pla de convivència del centre (pendent). 

 La Programació de llengua catalana i castellana. 

 El Pla d’acció tutorial (PAT) 

 El Pla d’Atenció a la Diversitat (Pendent) 

 El Pla TAC del centre (pendent) 

Aquests documents volen ser instruments útils i clarificadors sobre qui som i què pretenem a 

l’escola. 

 

2. CONTEXT 
 
L’escola Sant Pere es troba a Monistrol de Montserrat, és una escola d’una línia  i forma part 
de la xarxa d’escoles públiques del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. És l’últim poble de la comarca del Bages, a 15 Km de la capital de comarca, 
Manresa. 
 
La població del municipi es situa al voltant de 2900 habitants, actualment es veu afectada per 
canvis demogràfics constants. El nivell d'immigració és d'un 7.75% , la majoria dels quals són 
de procedència marroquina i en segon lloc polonesa. La resta és de diferents països amb poca 
representació: Romania, Colòmbia, Argentina. 
 
Aquest municipi compta amb dues escoles (1 concertada i 1 pública), dues llars d’infants i un 
institut a Castellbell i el Vilar.  També com a equipaments hi ha un CAP, un espai cultural Art i 
Esplai, el Bilioaccés i el bibliobús (un cop per setmana) i un centre de dia pels avis, algunes 
entitats cultural, 5 o 6 entitats esportives a part de les associacions de veïns i les AMPA de les 
dues escoles. 
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3. ANÀLISI DEL CENTRE 
 
L’Escola Sant Pere és un centre educatiu que imparteix els nivells de 2n cicle d’Educació  
Infantil i tots els nivell d’Educació Primària. 
El manteniment de l’edifici i l’adequació de les instal·lacions corren a càrrec de l’Ajuntament 
de Monistrol de Montserrat , tal i com ve regulat per les diferents ordres i resolucions del 
Departament d’Ensenyament. 
 

3.1.1.  Situació i distribució de l’edifici: 

L’escola està situada en un turó, a la falda de Montserrat. L’edifici està orientat al sud, la qual 
cosa permet de garantir la claror durant tota la jornada. 
L’edifici consta de quatre plantes, distribuïdes de la següent manera: 
 
Semisoterrani   

Part dreta :  Part esquerra: 
cuina Oficina AMPA 
menjador gimnàs 
lavabos Aula polivalent 
habitació per estris de neteja  

 
Planta primera   

Part central Part dreta    Part esquerra 
Vestíbul Aula d’Educació Especial Aula material d’Educació 

Infantil. 
Despatx  de Direcció Sala de Professorat Aula  d’Educació Infantil P-3 
 Sala de calderes Aula d’Educació Infantil  P-4 

  Aula d’Educació Infantil  P-5 
  Biblioteca 

 
Planta Segona 

Part central: Part dreta:  Part esquerra:  
Sala de material Aula de Cicle Mitjà 4t Aula de 1r 
Aula de 3r Aula d’Informàtica Aula de 2n 
 Sala material Lavabos 
 Lavabos Terrassa ( panells solars)  
 Aula de 6è  
 Aula de 5è  
 Laboratori  
   

   
Planta Tercera  :  Actualment s’utilitzen com a magatzem. No tenen calefacció. Inaccessibles 
per als alumnes. 
 
L’escola ha sofert unes obres de remodelació que comprenien la instal·lació d’un ascensor per 
adequar l’accés a persones amb falta de mobilitat, però només es va deixar fet l’espai on 
encabir-lo. Es va fer, però,  la teulada nova. Curs 2008/09. 
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L’Escola Bressol municipal “El cuc verd”, fins a l’any 2011 compartia edifici amb el nostre 
centre. L’any 2011 es va fer tota de nou de manera que queda enganxada a l’edifici però de 
forma totalment autònoma. De totes maneres tenim comunicats els patis amb una porta per 
facilitar la comunicació. 
 

3.1.2. Recursos humans: 

Plantilla de mestres: 
Per al curs 2015-2016  tenim assignats a l’escola els següents mestres: 
 

ESPECIALITATS ASSIGNACIÓ 

E. Primària 5,5 

E. Infantil 4 

E. Física 1 

E. Llengua anglesa 1 

E. Musical 1 

E. Especial 1 

Religió 0,25 

 
Aquests mestres fan un total de 13 mestres amb jornada completa + 1 mitja jornada+ 0.25 de 
religió. 
 

3.1.3. Recursos econòmics: 

 
Com totes les escoles públiques rebem cada curs una dotació econòmica del Departament 
d’Ensenyament per a cobrir les despeses generals del centre. 
El centre distribuirà el pressupost anual de què disposi en funció dels criteris següents: 
 
Despeses fixes del centre: paper, material d'oficina, servei de correus, compres generals… 
Dotar cada aula d'una quantitat de diners per a l'adquisició de material inventariable, quantitat 
que podrà ésser administrada pel cicle en el seu conjunt, d'una manera equitativa i 
equilibrada. 
Dotar especialment les aules específiques (anglès, música, educació física), ja que són usades 
per tot el centre. 
Les seccions que resten i que tenen aula o espai específic, però que no s'utilitzen explícitament 
per a una assignatura, s'encabiran en un fons comú: biblioteca, laboratori, ordinadors, pati. 
Es podrà dotar d'una partida extraordinària a alguna assignatura, aula o espai, si se'n fa una 
demanda explícita i el Claustre en veu la necessitat. 
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4. TRETS D’IDENTITAT I CARÀCTER PROPI 

4.1. Principis rectors: 
L’escola es regeix pels principis rectors que marca l’article 2 de la LEC, Llei d’Educació 12/2009, 

de 10 de juliol. 

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

la 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  garantia d’igualtat d’oportunitat 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 de centres públics o altres centres  creats pels poders públics, la llibertat de 

càtedra del professorat i la llibertat de consciencia dels alumnes. 

e) El Pluralisme. 

f) 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. 

g) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el 

respecte a la convivència. 

h) El respecte i el coneixement del propi cos. 

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

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

recursos naturals i del paisatge. 

k) El foment de l’emprenedoria. 

l) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. 

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

n) L’educació al llarg de la vida. 

o) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament. 

4.2.  Caràcter propi. 
Els grans eixos sobre els que gira el centre són: 

a) Escola catalana. L’Escola Sant Pere es defineix com a  escola catalana i per això 

s’utilitza la llengua catalana en totes les situacions escolars i extraescolars del centre. És 

per tant la nostra llengua vehicular interna i externa i alhora d’ensenyança. L’escola 

transmet els trets d’identitat catalans en tots els aspectes i continguts cultural i 

tradicionals. Vetllem per tal que no es produeixin cap tipus de discriminació d’ús i 

aprenentatge de les dues llengües oficials.  (Veure Projecte Lingüístic) 

b) Escola aconfessional . El nostre centre és públic i per tant té el caràcter d’escola 

aconfessional i respectuosa amb totes les confessions.  Acatant però la legislació vigent 

que contempla el dret dels pares/mares d’escollir per als seus fills/filles l’ensenyament de 

les matèries de religió o activitats alternatives.  
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   Així i tot es mantindrà la celebració de les festes tradicionals que malgrat ser de caràcter 

religiós, formen part de la nostra cultura. 

c) Coeducació. Ens guiem pels principis de la coeducació, propugnem la no diferenciació 

per raons de gènere. 

   El nostre centre practica una educació per a la igualtat, sense discriminació per raó de 

sexe, raça, religió o llengua. 

  La coeducació ha de conduir cap al respecte a la pròpia persona i a la de l'altra, i així, 

valorant l'enriquiment de la complementarietat. Per aquest motiu l'Escola fomentarà 

qualsevol tipus d'activitat, tant lúdica com acadèmica, per a la igualtat d'ambdós sexes i el 

respecte per a l’orientació sexual. 

d) Actitud  activa. L’escola té el compromís de fomentar en l’alumne una actitud activa,  

curiosa, investigadora i crítica que mitjançant la comunicació i el treball, serà la base de la 

seva formació i de l’adquisició dels seus aprenentatges i coneixements. 

e) Eduquem per la sostenibilitat. L’escola fomenta el respecte pel medi ambient 

organitzant accions educatives que tenen la finalitat d’afrontar, des de l’educació, els 

nous reptes i valors de sostenibilitat com a Escola Verda que som.  

 
f)      Escola inclusiva. Oferim les mateixes oportunitats a tots els nens i nenes, sense 

distinció pel que fa a la capacitat, orígens culturals o qualsevol al altra diferència, per 

aconseguir l’èxit escolar. 

g) Escola participativa i arrelada a l’entorn. L’escola promou la participació en activitats 

proposades pel municipi, siguin educatives o amb un caire cultural concret. També 

promou el millor coneixement de l’entorn del centre per tal d’apreciar-lo i preservar-lo. 

  

5. CONCRECIÓ D’OBJECTIUS 
Els objectius d'aquest PEC són el recull de propòsits que l’escola Sant Pere persegueix com a 

institució. 

5.1.  Àmbit institucional 
a) Establir i mantenir relacions sistemàtiques de coordinació i col·laboració amb les 

escoles bressol de procedència dels alumnes i els centres de secundària de la zona. 

b) Establir i mantenir relacions sistemàtiques amb l’Ajuntament de Monistrol de 

Montserrat i sobretot també amb la secció dels Serveis Socials. 

c) Participar en activitats culturals, educatives, esportives i lúdiques, en general, 

proposades per institucions, sempre que siguin coherents amb la Programació General 

i els objectius d'aquest PEC. 

d) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació interna i 

externa. 

e) Acollir respectivament les propostes trameses per altres serveis del Departament 

d’Ensenyament i d’altres institucions (institucions culturals, benèfiques...). 

f) Aconseguir el coneixement públic i el respecte de les NOF. 
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g) Afavorir l'obertura i l'intercanvi d'experiències amb altres comunitats educatives. 

h) Fer partícips de la dinàmica de l'escola a tots els sectors de la comunitat educativa. 

i) Participació activa el Pla Educatiu d’Entorn: que comunica els diferents serveis 

educatius dels pobles de l’entorn de Montserrat. Monistrol de Montserrat, Marganell, 

Sant Vicenç de Castellet i Castellbell i el Vilar. 

 

 

5.2. Àmbit pedagògic. 

5.2.1. Educació infantil. Capacitats i objectius. 

 

Els objectius generals que pretenem que assoleixin els alumnes i les alumnes són els següents: 

EIXOS DEL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ INFANTIL (2N CICLE) 

A.-Aprendre a ser i a 

actuar d’una manera cada 

vegada més autònoma 

B.-Aprendre a pensar i a 

comunicar 

C.-Aprendre a descobrir i 

tenir iniciativa 

D.-Aprendre a conviure i 

habitar el món 

CAPACITATS A ASSOLIR EN ACABAR L’ETAPA 

1. Progressar en el 

coneixement i domini del 

seu cos, en el moviment i la 

coordinació, tot adonant-se 

de les seves possibilitats. 

2.Assolir progressivament 

seguretat afectiva i 

emocional i anar-se 

formant una imatge 

positiva d’ell mateix i dels 

altres. 

3. Adquirir 

progressivament hàbits 

bàsics d’autonomia en 

accions quotidianes, per 

actuar amb seguretat i 

eficàcia. 

 

4. Pensar, crear, elaborar 

explicacions i iniciar-se en 

les habilitats 

matemàtiques bàsiques. 

5. Progressar en la 

comunicació i expressió 

ajustada als diferents 

contextos i situacions de 

comunicació habituals 

per mitjà dels diversos 

llenguatges. 

 

6. Observar i explorar 

l’entorn immediat, natural i 

físic, amb una actitud de 

curiositat i respecte i 

participar, gradualment, en 

activitats socials i culturals. 

7. Mostrar iniciativa per 

afrontar situacions de la 

vida quotidiana, 

identificant-ne els perills, i 

aprendre a actuar-hi en 

conseqüència. 

8. Conviure en la diversitat, 

avançant en la relació amb 

els altres i en la resolució 

pacífica de conflictes. 

9. Comportar-se d’acord 

amb unes pautes de 

convivència que el portin 

cap a una autonomia 

personal, cap a la 

col·laboració amb el grup i 

cap a la integració social. 
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Objectius del segon cicle d’Educació Infantil : 

1. Identificar-se com a persona tot sentint seguretat i benestar emocional, coneixent el 

propi cos, les seves necessitats i possibilitats, els hàbits de salut, i guanyar confiança en 

la regulació d’un mateix. 

2. Ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma, resolent situacions quotidianes 

amb actitud positiva i superant les dificultats. 

3. Sentir que pertany a grups socials diversos, participant-hi activament i utilitzant els 

hàbits, actituds, rutines i normes pròpies. 

4. Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup tot 

establint relacions afectives positives amb actituds d’empatia i col·laboració i intentant 

resoldre conflictes de manera pacífica. 

5. Observar i experimentar en l’entorn proper amb curiositat i interès, interpretant-lo i 

fent-se preguntes que impulsin la comprensió del món natural, social, físic i material. 

6. Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia del país i de la d’altres 

companys i companyes, generant actituds de confiança i respecte per les diferències i 

valorant les relacions socials i afectives que s’hi estableixin. 

7. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressar-

los mitjançant les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i altres formes de 

representació. 

8. Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i persones adultes i 

expressar-se mitjançant la paraula, el gest i el joc. 

9. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per 

mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el 

procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, de les habilitats matemàtiques 

bàsiques i de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

10. Aprendre i gaudir de l’aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses, fer-les ben 

fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el coneixement d’una manera cada 

vegada més estructurada 

 

5.2.2. Educació primària. Competències i objectius. 

 

Dins de l'àmbit pedagògic a l’escola Sant Pere s’elaboren orientacions i programacions 
pedagògiques útils i afavoridores d'una educació integral que pren com a centre d'interès 
l'alumne/a i que s'encabeixen dins el marc dels trets d'identitat del centre, que a la vegada, 
reflecteixen els valors democràtics vigents. 

 
Al moment de realitzar aquestes programacions i orientacions pedagògiques, serà necessari 
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considerar la persona en les seves dimensions bàsiques, intel·lectuals, afectives i aquella que 
comprèn les seves destreses i les seves habilitats manuals i artístiques. Totes les dimensions 
preses en equilibri dinàmic i degudament estructurades en les programacions, poden afavorir 
una educació integral de qualitat. 

 
L'orientació i la concreció dels programes han de preveure una realització flexible en cada 
cas i en cada moment. 

 
Els propòsits específics que l'escola vol assolir parteixen del disseny curricular que 
l'administració ha establert per a cada una de les etapes.  

Les competències bàsiques que s’han d’adquirir en finalitzar l’educació  obligatòria són les 
següents:       

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

És la capacitat d’expressar, interpretar i comunicar conceptes, pensaments, fets i opinions, 
oralment i per escrit, fent servir diferents suports i formats (escrit, audiovisual, gràfic...) 
atenent la diversitat de llengües, per interactuar lingüísticament de manera adequada i 
creativa en diferents contextos socials i culturals.       

2. Competència matemàtica       

És la capacitat per formular, emprar i interpretar les matemàtiques en diferents contextos. 
Inclou el raonament matemàtic, la resolució  de problemes i la u lització  de conceptes, 
procediments, dades i eines matemàtiques per descriure, explicar i predir fenòmens. Permet 
reconèixer el paper de les matemàtiques en el món actual i emetre judicis i prendre decisions 
ben fonamentades pròpies de ciutadans constructius, compromesos i reflexius  

3. Competència en el coneixement i la interacció  amb el món físic 

És la mobilització  de sabers que han de permetre a l’alumnat comprendre les relacions que 
s’estableixen entre les societats i el seu entorn i fer un ús responsable dels recursos 
naturals, tenir cura del medi ambient, fer un consum racional i responsable i protegir la salut. 
Inclou també  el desenvolupament i l’aplicació  del pensament cientificotècnic per interpretar la 
informació , predir i prendre decisions.       

4. Competència artística i cultural 

És el coneixement, la comprensió  i la valoració  critica de diferents manifestacions culturals i 
artístiques, tradicionals o no, que s’utilitzen com a font d’enriquiment i gaudi. També  inclou la 
capacitat de crear produccions artístiques pròpies o expressar experiències i emocions a través 
de diferents mitjans artístics.       

5. Competència digital       

És l’adquisició  d’habilitats imprescindibles per interactuar amb normalitat en la societat digital 
en què es viu. Inclou destreses referides a instruments i aplicacions digitals; al tractament de la 
informació  i organització  dels entorns digitals de treball i d’aprenentatge; a la comunicació  
interpersonal i a la col·laboració  en entorns digitals; i als hàbits, civisme i identitat digital.  
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6. Competència social i ciutadana 

És la capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els 
conflictes emprant el judici ètic que es basa en els valors i pràc ques democrà ques i exercir la 
ciutadania, actuant amb criteri propi i sen t crí c, contribuint a la construcció de la pau i la 
democràcia i mantenint una ac tud construc va, solidària i responsable davant el compliment 
dels drets i obligacions cívics.  

7. Competència d’aprendre a aprendre     

És la capacitat d’emprendre, organitzar i conduir un aprenentatge individualment o en grup, en 
funció dels objec us i necessitats, així com dominar els diferents mètodes i estratègies 
d’aprenentatges.    

8. Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria 

És l’adquisició  de la consciencia i l’aplicació  d’un conjunt de valors i actituds personals 
interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement de si mateix i 
l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el control emocional, la capacitat d’elegir, d’imaginar 
projectes i de convertir les idees en les accions, d’aprendre de les errades, d’assumir riscos i de 
treballar en equip.   

 

Objectius a l’Educació Primària  

Amb la finalitat que els i les alumnes de l’escola es formin com a PERSONES COMPETENTS en 
tots els aspectes de la vida i els ajudi a desenvolupar-se en la societat, l’escola Sant Pere 
destaca els següents objectius a treballar al llarg de l’escolarització: 

a) Aconseguir que l’alumnat conegui i accepti la pròpia identitat i les seves possibilitats 
afectives i de relació i que  progressi en l’autonomia i la iniciativa personals. 

b) Aconseguir que els/les alumnes coneguin i acceptin i respectin el plurilingüisme i la 
multiculturalitat com a elements enriquidors. 

c) Educar els alumnes en la participació, la llibertat i el respecte als valors morals , socials 
i ètics dels altres, per a exercitar-se ens els principis bàsics de la convivència i d’estima 
per la pau, de la democràcia i dels Drets Humans. 

d) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 
respectar les diferències i utilitzar l’Educació Física i l’esport per afavorir el 
desenvolupament personal i social. 

e) Eliminar les discriminacions per raons de sexe, donant un ensenyament que 
proporcioni a nens i nenes una igualtat dins un àmbit de coeducació real o per raons 
de discapacitat. 

f) Aconseguir que els/les alumnes aprenguin a través de l’experiència, proporcionant-los 
instruments d’anàlisi i desenvolupant la capacitat d’observació i l’adquisició d’hàbits 
intel·lectuals i de treball, elevant gradualment la capacitat de síntesi i d’abstracció. 

g) Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, iniciar-se en la resolució de 
problemes que requereixin la realització d’operacions elementals de càlcul, 
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coneixements geomètrics i estimacions, i ser capaç d’aplicar-les a les situacions de  la 
vida quotidiana. 

h) Aconseguir que tots els/les alumnes coneguin i utilitzin correctament la llengua 
catalana, tant oralment com per escrit, i  que l’emprin com a llengua vehicular i 
d’aprenentatge. Així mateix, la llengua catalana serà la llengua vehicular en totes les 
activitats internes i externes de la comunitat educativa. Desenvolupar hàbits de 
lectura. 

i) Conèixer la llengua castellana a nivell oral i per escrit de manera que, en finalitzar 
l’escolaritat en tinguin una bona competència comunicativa. Desenvolupar hàbits de 
lectura. 

j) Comprendre i expressar  en anglès missatges senzills dintre d’un context, de manera 
que, en finalitzar l’escolaritat,  assoleixin  una  competència comunicativa  elemental.  

k) Comprendre el medi físic i natural, els principals mecanismes que els regeixen, a partir 
de l’observació rigorosa de fets i fenòmens senzills, i la importància que la seva 
conservació i millora té per a la humanitat. Potenciar el sentiment de pertinença i 
arrelament al país. Fomentar una actitud positiva vers el desenvolupament sostenible i 
adoptar comportaments que afavoreixin la protecció dels animals. 

l) Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits 
d’esforç i treball en l’estudi, així com actituds de confiança, amb iniciativa personal, 
sentit crític, responsabilitat, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge. 

m) Adquirir habilitats per a mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i 
resoldre conflictes de manera pacífica tant en l’àmbit familiar com en l’àmbit escolar i 
social. 

n) Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la construcció 
de propostes visuals. 

o) Iniciar-se en la utilització per a l’aprenentatge de les tecnologies de la informació i la 
comunicació. Seleccionar i valorar la informació rebuda o aconseguida per mitjà de les 
tecnologies de la informació i de la comunicació. 

p) Adquirir els elements bàsics dels principals eixos transversals: alimentació saludable, 
educació vial i medi ambient. 

q) Aprendre, sempre que sigui possible, a través de la pròpia experiència i del propi error. 
Tenir l’opció d’anar més enllà en els aprenentatges. 

r) Saber gestionar les pròpies emocions i trobar solucions adequades als conflictes 
interpersonals. 
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6. PRINCIPIS I LÍNIA METODOLÒGICA D’ESCOLA 
 

6.1. Principis  Metodològics 
 
En la pràctica docent de les diverses àrees de coneixement tenim en compte els següents 
PRINCIPIS METODOLÒGICS: 
 

a) Els nens i nenes no viuen parcialment allò que els envolta, sinó que tenen la seva 
primera relació amb l’entorn a través de la manipulació i la percepció global. 

Per tant, creiem que l’enfocament globalitzador és el més indicat en l’organització 
dels continguts d’ensenyament – aprenentatge.  

b) L’activitat  constructiva  de  l’alumne/a  és  el  factor  decisiu  en  la  realització  dels 
aprenentatges escolars. Cal considerar l’infant com a subjecte del seu aprenentatge. 
(Teoria constructivista de l’aprenentatge). 

Per  tant,  els i les mestres han d’orientar l’alumne/a  en 
la  construcció  d’aprenentatges significatius que li permetin d’establir relacions entre les 
experiències  i 
coneixements  previs  i  els  nous  continguts  d’ensenyament.  Això  s’aconsegueix 
afavorint  una  intensa  activitat  de  l’infant  a  través  de  l’observació  directa,  la 
manipulació  i  l’experimentació. Tot i conreant la curiositat i l’esperit crític i promovent 
hàbits d’estudi, investigació i recerca. D’aquesta  manera,  afavorim  també  la  iniciativa, 
interès, motivació i espontaneïtat dels alumnes. 

c) L’enfocament personalitzat, és a dir, l’acostament als diferents ritmes de maduració i 
estils d’aprenentatge de cadascun dels alumnes ens permet de connectar amb els seus 
interessos i confirmar que van seguint el procés sense dificultat. 

d) L’escola ajuda els nens/es a eixamplar les seves relacions amb altres persones i 
complementa l’àmbit familiar en la tasca educativa. Pensem que  la interacció de 
l’infant amb els seus companys/es i el joc constitueixen uns importants recursos 
metodològics, ja que les relacions amb els altres l’ajuden en el seu procés social, 
afectiu i intel·lectual. 

Així,  una  metodologia  socialitzada  i  convivencial ens  aporta  els  avantatges  del 
treball  en  comú  i  l’aprenentatge  cooperatiu,  que  en  aquesta  etapa  evolutiva 
afavoreixen l’assoliment d’actituds de col·laboració, respecte, reciprocitat, etc. 

e) El  paper  dels mestres  és  el  de model i fil conductor, com a referent lingüístic i 
mediadora en el procés d’aprenentatge dels nens i 
nenes,  ja  que  recull  els  interessos  dels 
nens/es  i  organitza  a  partir  d’aquests  interessos  experiències  concretes  en  les 
quals el nen/a participa directament. (Metodologia activa i vivencial). 

f) S’ha d’aconseguir que els nens i nenes visquin les experiències estimuladores d’un 
creixement individual complet i que s’impliquin activament en el procés de maduració 
integral i harmònica de la persona i en el gust d’aprendre a aprendre. (Enfocament 
d’educació integral). 

Per tant, organitzem l’activitat escolar de forma lúdica, posada a l’abast de tots els 
nens i nenes i adreçada a l’adquisició de capacitats i estratègies. 
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g) Sempre que és possible, utilitzem una metodologia oberta i flexible que garanteix la 
fidelitat als principis pedagògics fonamentals i a la seva constant actualització. 

Aquesta metodologia és: 

 Adaptada a l’entorn i la vida real dels alumnes. 
 Motivadora, que engresqui a l’activitat i la participació. 
 Observacional, que cultivi l’observació com un mitjà prioritari d’informació. 
 Innovadora, que impulsi l’expressió oral i la creativitat. 

 
h) Amb  la metodologia  emprada  potenciem  la  memòria  comprensiva, que és un 

record d’allò que ja s’ha après, i una base a partir de la qual s’inicien nous 
aprenentatges, sense oblidar la memòria mecànica per fer activitats específiques. 
 

i) La nostra metodologia provoca la funcionalitat dels coneixements adquirits, és a dir, 
que serveixen per a l’adquisició de nous  continguts, o que es poden aplicar en noves 
situacions quan les circumstàncies ho requereixen. 

j) Les necessitats  afectives  pròpies dels  nens i nenes requereixen que les activitats es 
desenvolupin en un clima de confiança. És important la col·laboració  de  la  família per 
tal  de proporcionar  als nens i nenes estímuls en els seus aprenentatges i, en 
particular, en el començament de la nova experiència formativa. 

Per aquest motiu, impulsem i potenciem al màxim les relacions família-escola, tant 
individualment com col·lectiva (activitats proposades per les famílies, aportar 
informació en els projectes, col·laborar en tasques de concreció). 

Durant el mes de setembre, es realitzen les reunions d’inici de curs per explicar el 
funcionament i organització del curs.   

Es realitzen anualment, com a mínim, dues entrevistes amb les famílies per parlar 
sobre el procés d’aprenentatge dels alumnes, i sempre que sigui necessari tant per 
part de les famílies com dels mestres.  

k) La finalitat de l’avaluació és adequar el procés d’ensenyament al progrés real de 
l’aprenentatge dels alumnes i alhora ha de permetre determinar el grau en què s’han 
aconseguit les capacitats i competències. 

Per  tant,  l’avaluació és  contínua,  global  i  formativa,  per  adequar  la  pràctica 
docent a cada  situació  i crear  les  condicions  més  favorables  per  al 
desenvolupament integral dels alumnes. 

L’avaluació de l’alumne es porta a terme amb : 

 Educació Infantil: proves inicials  i finals de curs de lectoescriptura. 

 Educació Primària: proves inicials i final de curs de velocitat lectora, 
comprensió lectora i Quinzet. 

 Activitats del dia a dia realitzades a l’aula. 

 Controls (en els quals han d’estudiar prèviament a Educació Primària). 

 Graelles d’autoavaluació (permeten que l’alumnat s’adoni de la seva pròpia 
evolució ja que considerem de vital importància la reflexió.  
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l) Noves Tecnologies: integrant les tecnologies de la informació i de la comunicació en el 
procés de l’ensenyament–aprenentatge i en l’avaluació de les diferents àrees del 
currículum. 

m) Donar rellevància a les competències transversals: a través del desenvolupament de 
diversos projectes, per treballar el medi ambient, la salut, l’alimentació, els valors, el 
consum, ... 

n) Diversitat. Ens plantegem la diversitat com un fet inherent a la nostra tasca. Cada 
alumne/a és diferent i aprèn d’una manera diferent, per tant, posem al seu abast tots 
el recursos necessaris per tal de facilitar-li l’aprenentatge, adequant la nostra actuació 
a les seves característiques individuals (tant si necessiten activitats de suport com 
d’ampliació). 

L’alumnat de 1r, 2n i 6è podrà rebre, qui ho necessiti i fora de l’horari escolar, un 
suport escolar personalitzat (SEP) de les àrees de llengua i matemàtiques si ho proposa 
el professorat i la família manifesta el seu acord (l’horari és 12:30h a 13 h). 

o) Escola Inclusiva. La definició és diversa entre els diferents professionals del món de 
l’educació sobre el què s’entén per educació inclusiva. Però si més no tots es 
fonamenten en que el concepte equival a què tots els alumnes d’escolaritat obligatòria 
siguin acceptats, reconeguts en al seva singularitat, valorats i també en potenciar i 
desenvolupar totes les seves capacitats. 

La  nostra escola és inclusiva ja que ofereix a tots els seus alumnes les oportunitats 

educatives i potencia les ajudes (curriculars, personals i materials) necessàries per al 

seu progrés acadèmic i personal. 

Al poble de Monistrol de Montserrat hi ha actualment un nombre bastant considerable 

d’immigració i també d’alumnes amb NEE de tipus social i és per això indispensable la 

comunicació amb els Serveis Socials del poble, per tal de garantir les vies d’accés als ajuts a 

l’escolarització que ofereixen cada curs, sobretot per a l’adquisició de llibres. 

També organitzem, sempre que hi ha hagut l’oportunitat i la dotació econòmica, des del Pla 

Educatiu d’Entorn els espais de repàs i ajuda a l’Estudi (Tallers d’estudi assistit) per als 

alumnes que ho necessiten. També en algunes ocasions s’ha fet des de l’Ajuntament aquests 

tallers aleshores adreçats sobretot als alumnes de Cicle Superior. 

Per altra banda ajudem i tramitem tot el tema de les beques per als ALUMNES AMB 

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS cada curs. Aquestes beques són referides sobretot a 

necessitats específiques de CDIAP, Serveis de salut mental, de tractaments logopèdics, 

Psicològics,... 

La nostra escola veu en la Inclusió una forma d’enriquiment per  tota la comunitat educativa 

que beneficia als qui la necessiten i als qui la viuen de forma directa.  
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6.2. Línia metodològica : 

Pla de lectura de centre  

Un  dels  objectius  principals  és propiciar  que  els  nens  i  nenes des de l’Educació infantil 
s’iniciïn  en  el  món  dels  llibres  per  adquirir, progressivament, hàbits de lectura i acabin 
l’Educació primària essent bons lectors. 

Els alumnes disposen d’una biblioteca d’aula (l'aula ordinària) i la biblioteca de l’escola. 

Cal destacar que cada grup-classe de l’escola disposa d’una Maleta Viatgera amb un munt de 
contes, llibres i revistes per gaudir-ne en família, cada alumne, durant una setmana. 

A més a més, cada classe realitza unes sessions específiques de Formació d’Usuaris de la 
Biblioteca Escolar. 

Es realitza un servei de préstec de llibres de la biblioteca de l'aula, en cas d’Educació Infantil, i 
de la biblioteca de l’escola, en el cas d’Educació Primària.  

Tenim en ple funcionament des del curs 14-15 la BIBLIOTECA de l’escola, que es diu “Els llibres 
màgics” la qual hem pogut organitzar i dotar gràcies a la participació en el Projecte Punt-Edu, 
que ens va ser concedit el curs 11-12. Els alumnes tenen un horari lectiu assignat per poder 
assistir-hi i a més dos dies a la setmana a l’hora del pati també poden escollir si volen anar a fer 
deures, llegir o fer el préstec d’algun llibre. 

Tal i com proposa el  Departament d’Ensenyament dins les disposicions legals actuals, 
dediquem diàriament ½ hora de lectura en tots els nivells d’Educació Primària. Aquesta 
lectura, també és en ocasions lectura per part del mestre. Incloem en aquesta mitja hora de 
lectura i/o activitats de comprensió lectora i  l’activitat de PADRINS DE LECTURA. 

Els padrins de lectura són els alumnes 4t(a partir del 3r trimestre), 5è i 6è que ajuden 1 cop per 
setmana a avançar en la lectura als alumnes de P5, 1r i 2n.  

Cada cicle d’Educació Primària té unes lectures establertes que en alguns casos són dels 
alumnes i en alguns casos s’inclouen dins el programa de llibres socialitzats. Aquestes lectures 
són en llengua catalana i castellana i poden, en algun cas de cicle superior, ser també en 
llengua anglesa. 

Conversa a EI i CI 

Realitzem conversa internivells un cop a la setmana amb grups reduïts, fomentant així 
l’expressió oral entre iguals i la capacitat d’escolta. 
 

Escola verda 

   La sostenibilitat és un repte col·lectiu que només és possible amb la participació i acció de 

tots, per això és fonamental que totes les persones que se senten part de la comunitat 

educativa de l’escola, tinguin coneixement de les actuacions que porta a terme envers el medi 

ambient i llur sostenibilitat. Tanmateix l’escola ha elaborat un pla d’acció per a la pròpia entitat 

i ha aprovat la seva execució,  que inclou entre d’altres alguns dels aspectes que esmentem a 

continuació: 

 Crear responsables de la sostenibilitat a l’aula. 
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 Recollida selectiva a l’escola (CI). 

 Reduir els residus: a l’esmorzar, excursions i sortides cal que portem una carmanyola  o 
taper. 

 Realitzar sortides relacionades amb el medi ambient. 

 Reutilització dels llibres de text. 

 Continuar amb el consum de fruitar  per esmorzar. 

 Millora de l’hort (CM)  i del jardinet (EI) 

 Recollida de dades de l’estació meteorològica per part dels alumnes de cicle superior. 

 Repoblació del bosc: recol·lecció i plantada d’aglans. 

 Millora de la pàgina d’Escola Verda a la pàgina web de l’escola. 
 

L’impuls de la llengua anglesa.   

Per tal de potenciar la competència comunicativa de la llengua Anglesa iniciem el seu 
aprenentatge des de P4. La metodologia usada a l’etapa d’educació Infantil es basa en el 
llenguatge  oral, explicació de contes, cançons, cantarelles, jocs orals, petites representacions 
teatrals de contes explicats per tal de desenvolupar la comprensió auditiva  i començar a 
practicar oralment i de manera lúdica la llengua estrangera, amb repeticions i reproduccions, 
tal i com es fa en la llengua materna.  

A l’etapa de primària s’introdueixen els llibres de text, on a partir d’una història es treballen 
diferents temes generals, amb cançons, exercicis de vocabulari i gramàtica, elaboració de 
textos, estona de lectura, explicació de contes,  audicions de diverses fonts, petites converses i 
presentacions orals. 

Es treballen també celebracions pròpies de la cultura Anglesa a tots els cicles. 

A cicle superior es dedica una sessió setmanal a fer Science, on es treballa contingut de medi 
natural i social per projectes o centres d’interès per tal d’ampliar la competència lingüística de 
la llengua Anglesa.  

Les tic i les tac a l’escola: aula d’informàtica  

El Pla TAC del centre actualment  està en desenvolupament.  

Disposem de pissarres digitals a CS i a la biblioteca i disposem d’un projector a l’aula 
d’informàtica. 

Tots els alumnes, però, des d’Educació Infantil fins a 6è assisteixen amb regularitat a l’Aula 
d’Informàtica per ampliar coneixements de les diferents àrees del currículum o  buscar 
informació. 

Cada classe, compta a més amb almenys, un ordinador  per a ús dels alumnes.  

Centre d’interès  

Al llarg del primer trimestre cada classe treballa EL NOM DE LA CLASSE, d’aquesta manera 
també apropem als nostres alumnes al seu entorn, doncs totes les classes porten el nom d’una 
agulla o paret de la Muntanya de Montserrat. 
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Projectes:  

Permet crear situacions de treball en les que 
l’alumne/a  s’iniciï  en  l’aprenentatge  d’uns  procediments  que  l’ajudin  a  organitzar, 
comprendre i assimilar una informació. En definitiva, es tracta de crear situacions de treball en 
les quals els/les alumnes puguin, a partir d’un plantejament inicial (relacionat amb els seus 
coneixements previs), buscar informació, seleccionar-la, comprendre-la i relacionar-
la  a  través  de  diferents  situacions,  per  convertir-la  posteriorment  en coneixement. 

S’aprèn gràcies a la interacció, ja que, tot i que cadascú és responsable del propi aprenentatge, 
necessitem els/les altres per avançar i aprendre. 
A Educació Infantil es realitzen el 2n i 3r trimestre. 
És la metodologia ideal per desenvolupar la competència “d’aprendre a aprendre” 
imprescindible a l’Educació Primària. 

A més, amb aquesta metodologia també es fomenta la col·laboració de les famílies per tal de 
compartir el procés d’ensenyament - aprenentatge. 

 

El treball cooperatiu 

En l’aprenentatge  cooperatiu  els alumnes realitzen la seva activitat en un grup heterogeni en 
el qual, l’èxit individual s’aconsegueix si es produeix l’èxit en el grup. 
El resultat d’un treball en equip cooperatiu és més que la suma del treball individual de 

cadascun dels membres del grup. 

Amb el treball cooperatiu s’aprèn a:  

 Conèixer i confiar els uns en els altres. 

 Comunicar-se efectivament. 

 Acceptar-se i recolzar-se entre si. 

 Resoldre conflictes constructivament.  
 

També es desenvolupen l’autoestima, la iniciativa, la confiança en un mateix, la comprensió 
dels altres, la identificació amb el grup, les habilitats per resoldre conflictes,... 
Alguns exemples d’aquest tipus de treball  són: inventar una història entre tots, establir les 

normes de la classe en una assemblea, elaborar un mural amb les aportacions de tots, aportar 

informació per desenvolupar un projecte, etc.  

Festes 

És tradició de l’Escola treballar amb tot l’alumnat les festes més arrelades al nostre país. 
Celebrem les festes de manera enriquidora per a generar coneixement i sentiment de 
pertinença. Les festes que celebrem són: Castanyada, Santa Cecília, Nadal, Carnestoltes, Sant 
Jordi i la Festa de Fi de curs. 

Cada any es tria l’eix transversal que es treballarà durant el curs, fent-hi èmfasi durant la 
SETMANA CULTURAL. Aquest tema que escollim el treballem en hores de projecte i aprofitem 
per a fer agrupaments diferents dels alumnes de tota l’escola. 

Sortides i colònies 
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Considerem les sortides que es realitzen al llarg del curs com a una activitat més de 
complement del currículum. Es programen repartides en els diferents trimestres i sempre se’n 
fa una valoració per part dels mestres i també dels alumnes.  

Les colònies es realitzen a final de cada cicle: P-5, 2n, 4t i 6è. La convivència dels infants i 
mestres, fora de l’horari lectiu i fora del centre escolar, és valorada de forma molt positiva ja 
que enriqueix les relacions personals i s’estableixen vincles més afectius que ajuden a 
comprendre millor a l’alumnat.  

 

6.3.  Estratègies  educatives i activitats d’ aprenentatge a Educació 

Infantil 

El joc 

Pel desenvolupament i l’aprenentatge dels alumnes. És una activitat instintiva i espontània de 
l’infant. Es realitza joc dirigit i joc lliure. 

 

Racons de joc i d’aprenentatge  

Faciliten la relació, la comunicació i l’aprenentatge en petit grup, serveixen per repassar, 
consolidar, ampliar diferents continguts. 
 

Tallers 

Es realitzen tallers internivells un cop a la setmana i sobretot són tallers de plàstica. Els tallers 
afavoreixen els hàbits de relació i convivència, d’ajuda als altres, de respecte, etc. Moltes 
activitats de tallers tenen la basant del treball cooperatiu on hi ha un treball en equip.  
 

Consciència fonològica 

De manera sistemàtica quinze minuts diaris, es realitza un treball de consciència fonològica, a 

partir de jocs, rimes, paraules i frases, fonemes, etc. Per tal que els infants prenguin 

consciència que el llenguatge es compon de petits sons que es corresponen amb les grafies del 

llenguatge escrit. Reforçant així el procés de la lectoescriptura. 

 

El conte 

Per fomentar el treball de l’expressió oral i de la iniciació a la lectoescriptura, cada trimestre 

treballem un conte popular a cada nivell. 

 

El protagonista 

Cada grup-classe té una mascota relacionada amb el nom de la classe que serveix per fomentar 

i motivar l’expressió oral dels alumnes amb el treball dels protagonistes de la setmana.  

 P3: La caixa de vida: cada nen/a s’emporta una caixa amb la mascota i l’ha de retornar 

amb objectes personals i significatius de la seva infància. Durant la setmana el/la nen/a 

explica als seus companys/es el què ha portat. 

 P4: El llibre del cap de setmana: cada nen/a s’emporta el llibre i la mascota i l’ha de 

retornar omplert amb fotografies i un petit escrit de les vivències del cap de setmana. 
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 P5: L’hora del conte: cada nen/a s’emporta la mascota que l’ajuda a escollir i preparar 

un conte per poder compartir i explicar als companys/es. 

 

Hàbits i rutines 

Ajuden a organitzar personalment l’alumne i establir una bona relació amb els objectes i 

persones que el rodegen. Permet també anticipar moltes de les activitats que es faran durant 

el dia. Es parteix d’una dependència total de l’alumne cap a la mestra i es va cap a una 

progressiva autonomia personal. Es treballen hàbits d’alimentació, d’higiene, d’ordre, 

d’entrada i sortida, de treball,... 

També hi ha establerts uns càrrecs que es treballen cada dia amb uns encarregats que varien 

setmanalment: passar llista, mirar el temps, posar la data, neteja i ordre, repartir material, 

missatgers i primer i últim de la fila.  

La nostra finalitat és aconseguir el màxim desenvolupament de l’alumne, que tingui un 

desenvolupament harmònic i integral i que acabi assolint les capacitats de l’etapa marcades 

pel currículum d’Educació Infantil. 

6.4. Estratègies  educatives a Educació Primària. 
 

Projecte de llengua catalana i castellana. Treball integral.  

Aquest Projecte sorgeix d’un assessorament realitzat al llarg de tres cursos amb tots els 

mestres de l’escola sobre el TREBALL AMB COMPETÈNCIES.  

 

Es mantenen les hores que cal dedicar a cada àrea (català i castellà) i que estan marcades en el 

projecte lingüístic. Però es fa un tractament més integral i competencial de la llengua com a 

mitjà de comunicació oral i/o escrita. Amb aquest impuls es pretén aconseguir que els alumnes 

adquireixen una competència lingüística real sobretot a l’hora de comprendre, d’escriure i de 

parlar, defugint el treball sistemàtic gramatical i/o sintàctic repetitiu que sovint proposen els 

llibres de text actuals. 

 

A partir de 4t de primària es treballa específicament l’ortografia a través del mètode del Daniel 

Gabarró. Aquest mètode neurolingüístic es basa en el treball sobre la memòria visual dels 

infants. 

A més a més a Cicle Superior hi ha tot un treball posterior de memòria visual per mitjà de les 

TIC/TAC. 

 

Projectes específics 

Aquests projectes a vegades són telemàtics i/o a vegades cooperatius amb d’altres escoles. Els 

més arrelats al centre són els de Cicle Superior: CANTÀNIA , TEATRE, ESCACS  

CANTÀNIA: El projecte Cantània consisteix en la preparació i interpretació d'una cantata. Cada 

curs, l'Auditori estrena una nova cantata, per a 9 instrumentistes i cor, signada per prestigiosos 

músics i lletristes catalans. Per preparar la cantata el professorat de música assisteix a tres 

sessions de formació a l'Auditori de Barcelona, on se'ls dóna les eines necessàries per fer el 
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treball d'aula amb els alumnes. El projecte acaba amb un concert a la Sala Gran del Kursaal, on 

participen de forma conjunta totes les escoles inscrites, acompanyades en directe de músics i 

actors professionals. 

Objectius:  

 Participar en el procés d'aprenentatge d'una cantata. 

 Participar de forma conjunta alumnes de centres diferents, en la posada en escena de 

la cantata treballada, amb músics professionals en directe. 

 Viure una experiència personal i professional, alumnat i professorat respectivament, a 

través de la música. 

 

TEATRE A 6È: El curs 2007/2008 l’Escola va iniciar el projecte de teatre infantil per als nens i 

nenes de sisè. Al començament era una activitat impulsada pel SEDEC anomenada Tots els 

papers de l’auca, posteriorment va ser inclosa al PEE del Bages Sud i en l’actualitat està 

subvencionada íntegrament per l’Ajuntament. 

Durant dos trimestres (2n i 3r) l’alumnat de sisè prepara l’obra que representarà a final de 

curs. Hi dedica 1 sessió setmanal i la dirigeix una persona entesa en col·laboració amb el 

tutor/a del grup. 

L’entitat del poble Art i Esplai deixa les seves instal·lacions per fer els assajos finals i les 

representacions  davant  del públic escolar (2)  i familiar (1). 

Objectius de l’activitat: 

 Fomentar el treball en grup. 

 Afavorir i potenciar l’expressió oral en català i l’expressió corporal. 

 Eixamplar els coneixements lingüístics. 

 Integració escolar de tots els alumnes nouvinguts. 

 Desenvolupament d’una mirada crítica de l’alumne cap al seu entorn,  aprofundint en 

el coneixement de les relacions humanes.  

  

ELS ESCACS: Els escacs són un joc de taula reconegut com a esport pel Comitè Olímpic 

Internacional.  Un dels nostres objectius és el de contribuir a la generalització de 

l’ensenyament dels escacs al nostre centre educatiu, iniciant aquest projecte a Cicle Superior, i 

paulatinament aplicant-lo en altres cicles. 

Es tracta d’un instrument pedagògic i lúdic de primer ordre. La pràctica d’aquest esport-joc 

comporta una munió d’avantatges en la formació integral de les persones:  

 Àmbit intel·lectual: foment del raonament lògic-matemàtic. 

 Àmbit Intrapersonal: foment del control emocional, capacitat d’organització, 

l’expressió verbal, capacitat en la presa de decisions, l’autoestima... 

 Àmbit interpersonal: acceptació de regles, de la competició, de guanyar i perdre, ajuda 

a fomentar la tolerància i diferents punts de vista. 

 Àmbit de la salut: comporta l’estimulació contínua del cervell i de la memòria. 
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 Laboratori  

Per desvetllar l’esperit científic i complementar la feina de l’àrea de Coneixement del Medi 

Natural, els alumnes d’Educació Primària assisteixen amb regularitat a l’aula de LABORATORI 

que disposa l’escola. Els grups es desdoblen per poder ser atesos adequadament i per tant 

l’assistència a l’aula és quinzenal. 

 

 Llibres Socialitzats  

L’escola té un Programa de Reutilització de llibres en el qual els alumnes mitjançant el 

pagament d’una quota anual poden beneficiar-se de diversos llibres de text. La nostra intenció 

és incloure sempre en aquest programa la major quantitat de llibres possible per afavorir al 

màxim l’estalvi de les famílies, potenciar en els alumnes l’hàbit de la responsabilitat i la 

conservació i també el respecte al Medi Ambient. 

A partir de CM els alumnes poden fer ús d’aquest programa de reutilització de llibres. Els 

llibres socialitzats a CM són: medi natural i social, anglès, mates i llibres de lectura de català i 

castellà,  i a CS també el de lectura d’anglès. 

 

 Racons de Llengua i Matemàtiques  

Els racons permeten realitzar un treball més manipulatiu i motivador, alhora que afavoreix el 
treball cooperatiu. Es dur a terme una sessió setmanal durant tot el curs. 

El racó de llengua. A partir de la programació d’aula de cada curs es preparen diferents 
activitats per treballar la consciència fonològica, l’expressió oral i escrita, la comprensió 
lectora, el vocabulari i l’ortografia. 

El racó de matemàtiques. Es duen a terme diferents activitats per treballar numeració i càlcul, 
sèries, conceptes de geometria, conceptes de mesura i gràfics i recollida de dades. 

Per a la realització d’aquestes activitats es compta amb un/a mestre/a de reforç, d’aquesta 
manera es pot fer una atenció més individualitzada per poder-los ajudar amb els dubtes que 
puguin sorgir i cobrir les necessitats de tots/es els/les nostres alumnes.  

 

6.1. Organització Social: 
 

Segons com estan distribuïts els alumnes en els diferents grups, tenim els següents tipus 
d’agrupaments: 

 

 Els alumnes del grup-classe: En  entrar  a  l’escola,  l’alumne 
s’incorpora  automàticament  a  un  grup- 
classe  amb  tots  els  companys  i  companyes 
que  participaran  conjuntament  en  les  activitats  formatives  dissenyades  o  bé 
coordinades pels  mestres-tutors. 
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L’aplicació  del  principi  d’integració  afavoreix  la  convivència  entre  alumnes  de  la 
mateixa edat, amb igualtat de drets pel que fa a la seva educació com a ciutadans, 
encara  que  amb  elements  diferenciadors  per  motius  de  raça,  sexe,  ambient  de 
procedència, context sòcio-cultural de la família, etc. És a dir, el grup-classe és un grup 
essencialment heterogeni. 

Segons aquest criteri d’heterogeneïtat, els alumnes s’agrupen posant l’accent en la 
riquesa que suposa la diversitat, que afavoreix el desenvolupament de les capacitats 
de tipus relacional i d’interacció social, estimula l’aprenentatge mitjançant l’intercanvi 
entre  els  companys  i  la  convivència  d’alumnes  que  comparteixen  capacitats, 
habilitats i ritmes d’aprenentatge diferents. 

Per aquest motiu, les mestres adoptem estratègies metodològiques que ens permeten 
un seguiment personal del procés d’aprenentatge de cada un dels alumnes. 

 

 Els alumnes de cicle:  No  obstant  la  identitat  del  grup-classe,  la 
configuració  dels  alumnes  que  cursen  el  mateix  cicle segueixin un mateix procés 
educatiu i puguin mantenir relació amb totes els/les mestres que constitueixen l’equip 
de cicle. 

Es per això que també potenciem la realització d’activitats en les que hi participen tots 
els alumnes del cicle independentment del curs i del grup-classe al qual pertanyin 
(excursions, concerts, representacions teatrals, celebracions, festes i diades, esbarjo, 
etc.). 

L’establiment  d’aquests  grups  heterogenis  de  caràcter  transitori  és  molt  útil  per 
afavorir  determinats  processos  socialitzadors  i  també  per  realitzar  activitats 
educatives que requereixen la participació d’alumnes amb habilitats diferents. 

 Els alumnes del centre: Per tal de fomentar el sentiment de pertinença a la comunitat 
educativa de l’escola, algunes vegades al llarg del curs es programen activitats  en els 
que hi participen alumnes de les diferents etapes: celebracions de diades importants, 
representacions teatrals, concerts, audicions, Setmana Cultural, festa final de curs,...  

Altres vegades també es programen activitats en què els alumnes més grans ajuden els 
petits. Un exemple d’aquestes activitats és el Projecte Padrins de Lectura, a partir del 
curs 13-14 es comença el projecte des de P-5. Amb aquest tipus d’activitats es fomenta 
la solidaritat i l’aprenentatge mutu. 

 Desdoblament del grup: en les sessions de psicomotricitat, laboratori, conversa, 
informàtica, entre altres. 

 

 Activitats i treball a casa: en ocasions es demana la col·laboració de les famílies 
perquè ajudin els seus fills a buscar informació a casa sobre el projecte que es treballa 
a classe o fer alguna petita activitat a casa.  
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6.2. Organització de l’espai 
Fa  referència  a  les  característiques  físiques del centre, de les aules, com s’utilitzen els 
espais, el tipus de mobiliari escollit i la distribució de l’alumnat dins la classe. 

A  l’hora  de  configurar  els  diferents  ambients  del  centre  escolar hem tingut en compte 
alguns  criteris d’adaptació d’espais que estan relacionats entre si. Són els següents: 

a) Criteri d’unitat-cicle: Els espais per als alumnes del cicle formen una “unitat física”, és a dir, 
els alumnes no han de sortir del recinte propi del cicle per a la realització de les activitats 
educatives ordinàries: treball en gran grup, activitats de reforç,  desdoblaments, etc. 

Igualment, en el mateix recinte l’equip de mestres del cicle disposa d’un espai per al seu treball 
de coordinació, reunions, magatzem de materials curriculars, etc. 

b) Criteri de diversitat: La realització d’activitats educatives diferenciades, els tipus 
d’agrupaments d’alumnes i les diferents metodologies didàctiques requereixen espais de 
característiques diverses. 

c) Criteri de flexibilitat: Sempre en la mesura del possible, els espais dedicats al cicle i els 
espais d’ús comú són flexibles, és a dir, fàcilment adaptables a usos diversos. 

d) Criteri de rendibilitat: La coordinació dels horaris escolars del diferents cicles i grups 
d’alumnes i la planificació de les diferents activitats educatives afavoreix la utilització de tots 
els espais disponibles, de manera que s’aconsegueix un alt nivell de rendibilitat. 

e) Criteri d’adequació: Tant per a l’elecció del mobiliari com per a la decoració dels espais 
(aules i passadissos) se segueixen criteris pedagògics. El mobiliari escollit permet fer un ús 
flexible de les aules i, a més, s’adequa a les característiques i necessitats dels infants. A més de 
disposar d’un espai còmode i agradable per a 
cadascuna  de  les  activitats  que  es  proposen,  el  mobiliari  escollit  també  permet treballar 
aspectes essencials en aquesta edat com són els hàbits d’higiene, ordre i autonomia (els 
alumnes poden endreçar el material que utilitzen, arriben a agafar tot el que necessiten per 
treballar, etc.). 

6.3. Organització del temps 
En  plantejar-nos la  distribució  de l'horari escolar dels alumnes hem de tenir en compte tres trets 

importants: 

 Tant les àrees com els continguts han de tenir un tractament global i interdependent, 

 Cal respectar els ritmes de desenvolupament i d’aprenentatge dels alumnes. 

 Es considera educatiu tot el temps que l’alumne romà en el centre. 

 

Així, els  criteris  que  apliquem  per  distribuir  el  temps  dedicat  al  procés 

d’aprenentatge  al  llarg  de  la  jornada  escolar  estan  marcats  per  la  naturalesa       dels  processos i 

activitats que els alumnes han de realitzar i, en qualsevol cas, es basen en variables pedagògiques, 

higiènico-biològiques i sòcio-culturals: 

 

 Variables pedagògiques: naturalesa de les activitats  i processos d’aprenentatge, característiques 

pròpies de l’edat, interès per la flexibilització (no interrompre processos creatius, d’ampliació), etc. 

 Variables higiènico-biològiques: capacitat de treball continuat segons l’edat (cansament, distracció, 

necessitat de relax), hora del dia (matí, tarda), etc. 

 Variables sòcio-culturals: ambient i costums del context social, disposicions oficials relatives a l’horari 

escolar, etc.  
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A més d’aquests criteris, però, en l’establiment dels horaris dels alumnes cal tenir en compte altres 

elements i condicionants que sobrepassen l’àmbit del grup classe: la 

incorporació  d’especialistes,  el  treball  conjunt  en  activitats  internivell, la possibilitat d’agrupaments 

flexibles, la utilització d’espais específics que demana una coordinació d’horaris... 

L'horari de les classes es programa a inici de curs, tenint en compte les hores que es volen dedicar a 

cada àrea. L’horari de cada grup-classe, així com el dels mestres de l’etapa, consta cada curs escolar en 

la PGA (Programació general anual). 

En el cas de P3 els primers dies del curs s'adapta l'horari a les necessitats dels alumnes, per tal que 

l'adaptació a l’escola sigui el més adient possible. La durada del període d’adaptació el determina el 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, podent ser cada any un nombre diferent de 

dies, del que se’ns informe a les instruccions d’inici de curs. 

A P4 i P5 les especialitats comencen al mes d’octubre per afavorir la vinculació amb el/la mestra/e 

tutor/a i els companys. A partir de 1r l’horari escolar, amb especialitats es compleix des del primer dia 

d’escola. 

Pel  que  fa  a  les  unitats  de programació,  cadascuna  d’elles  requereix  un temps de realització. Els 

períodes dedicats a les diferents unitats de  programació no tenen sempre la mateixa durada, ja que hi 

intervenen circumstàncies molt diverses, com per exemple: 

 L’amplitud i complexitat de les activitats d’aprenentatge programades, 

 El caràcter globalitzador de la unitat, que pot suposar la inclusió d’activitats d’aprenentatge 

relacionades amb continguts d’àrees diferents, 

 La situació en què es troben els alumnes d’un determinat grup, etc. 

6.4.  L’ús dels materials curriculars 
Considerem materials  curriculars  tots  aquells  recursos  que puguin ser utilitzats a l'aula amb 

una finalitat educativa. 

Els  criteris  de  selecció  són  els  següents:  la  qualitat  pedagògica  dels  materials, 

l’adequació a les exigències del model educatiu del Centre i al seu Caràcter Propi i la garantia 

de continuïtat del treball escolar al llarg de les etapes (especialment els referents utilitzats a 

les classes). 

A  Educació Infantil s’empra material molt divers: 
Material curricular elaborat per les editorials: matemàtiques i lectoescriptura/traç. 

A  més,  en  molts  casos  els/les  mestres d’EI adapten  els  materials  publicats  per  l’editorial 

completant  als  objectius  didàctics  i  les  activitats  d’aprenentatge,  seleccionant  les parts 

que interessen més pel treball a l’aula, corregint o millorant l’enfocament que els autors han 

donat a algunes de les activitats, ampliant la proposta d’activitats d’ampliació i de reforç, etc. 

Altres  tipus  de  material  que  s'utilitza: material  d'ús  col·lectiu  (jocs,  pilotes...), d'ús 

individual (estris d'higiene personal,  ampolles  d'aigua...),  material d'escriptori fungible (llapis, 

diferents tipus de paper, pintura...), material no fungible (tisores, punxons, pinzells...) i també 

material  específic  o  de  rebuig  (pots,  taps, oueres...). Un recurs molt important que s'està 
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duent a terme últimament a les aules són els recursos web, és a dir, recursos interactius que es 

treballen a la pissarra digital que tenim a la biblioteca. 

A Educació Primària segons el nivell educatiu s’utilitza el següent material curricular elaborat 

per les editorials: 

CI: matemàtiques, anglès i cal·ligrafia 
CM: matemàtiques, anglès, medi natural i medi social (llibres socialitzats) + llibres de lectura. 

CS: matemàtiques, anglès, medi natural i medi social + llibres de lectura (llibres socialitzats) 
 

Les llengües es treballen a partir d’una programació feta en la seva totalitat pels mestres de 

l’escola, és una programació que fa un tractament més integral i competencial de la llengua 

catalana i castellana com a mitjà de comunicació oral i/o escrita (Veure Punt 5.4  Estratègies  

educatives a Educació Primària) 

I el Medi a Cicle Inicial es treballa a través de projectes. 

Tant a llengua com a matemàtiques, per atendre la diversitat de l’alumnat s’ha preparat un 

material per treballar per racons i material divers per treballar la memòria visual (mètode 

Gabarró). 

 

6.5. Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) 
 

Aquesta comissió es constitueix a fi de planificar, promoure i fer el seguiment d'actuacions que 

es duguin a terme per atendre la diversitat i les necessitats educatives de l'alumnat.  

Les funcions de la  comissió d’atenció a la diversitat són les següents:  

 La concreció de criteris i prioritats per a l'atenció a la diversitat de l'alumnat. 

 L'organització, ajustament i seguiment dels recursos de què disposa el centre i de les 

mesures adoptades per l'atenció a la diversitat. 

 El seguiment de l'evolució de l'alumnat amb necessitats educatives especials i específiques i 

la proposta dels plans individualitzats. 

 Altres funcions que en aquest àmbit li atribueixi el centre mateix (pla d'acollida, projecte 

lingüístic, projecte de convivència, pla d'atenció tutorial, prioritzar les demandes de l'EAP, 

fer el seguiment dels alumnes amb necessitat de risc social, buscar mesures d'intervenció 

global per problemes de conducta...). 

 

La comissió per la diversitat quedarà constituïda pels següents membres: 

 El/la director/a o el/la cap d'estudis. 

 El/La mestre/a d'educació especial. 

 El/la coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesió social del centre. 

 Els/les coordinadores de cicle. 
 

Ocasionalment: 
Altres mestres o professionals (EAP, CREDA, Serveis Socials...) que es considerin oportuns. 
La comissió es reunirà  com a mínim una sessió per trimestre. 
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7. CONCRECIÓ DE MESURES ORGANITZATIVES 

7.1. Criteris que defineixen l’estructura organitzativa 
En l’organització del centre s’apliquen els principis d’eficàcia, eficiència, funcionament 

integrat, gestió descentralitzada, flexibilitat, participació de la comunitat educativa i 

compromís de les famílies en el procés educatiu. 

7.2. Organigrama 
El nostre centre, l’estructura organitzativa es concreta en els següents òrgans de govern,  
coordinació i participació: 

  Director/a 

Equip directiu:  Secretari/a 

  Cap d’estudis 
 
  President/a 
  Pares/mares 
  Representant de l’AMPA 
Consell Escolar  Representant del PAS 
  Cap d’estudis 
  Mestres 
  Representant de l’Ajuntament 
  Secretari/a 
 
Mares i pares  Associació de pares i mares d’alumnes (AMPA) 
 

  Permanent 
Comissions del Consell  Convivència 

  Econòmica 

  Menjador 

 
  Equips de mestres d’Educació Infantil, Cicle Inicial, cicle Mitjà i 

Cicle Superior. 
Claustre  Mestres especialistes d’Educació Física, anglès, música i educació 

Especial. 
 
  Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) 
  Comissió de tecnologies per a 

l’aprenentatge i del coneixement (TAC) 
  Coordinador/a d’infantil 
  Coordinador/a de primària 
Comissió de treball de mestres i coordinadors/es  Coordinador/a LIC 
  Comissió Nadal 
  Comissió setmana cultural 
  Comissió de biblioteca 
  Coordinador/a de riscos laborals 
  Coordinador/a TAC 
  Coordinador/a  Escola Verda 
  Coordinador/a biblioteca 
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8. L’AVALUACIÓ INTERNA 
Indicadors de progrés 

Un indicador és una dada generalment estadística que proporciona informació sobre la 

condició i l’estat del sistema educatiu i/o dels seus components, descriu els seus trets 

fonamentals i és útil per a la presa de decisions. 

Els indicadors que intervenen en el procés d’avaluació dels centres públics es concreten en la 

Programació General Anual, a partir dels indicadors que consten en el Projecte de direcció. 

S’han de poder revisar periòdicament. 

Indicadors de context. 

Escolarització: tenen en compte la preinscripció i la matricula viva, valorant la diferència 

interanual de forma numèrica i s’extreuen de les Dades anuals del centre, que són dades 

estadístiques que recull el Departament d’Ensenyament. 

Identificació: indicadors referits a la procedència de l’alumnat i la seva tipologia 

(socioeconòmica, socioeducativa, NEE...) 

Indicadors de resultats. 
Resultats acadèmics interns: els resultats percentuals de les proves internes del centre i la 

seva millora respecte el curs anterior. Es recullen a la Memòria . 

L’escola recull resultats de les avaluacions trimestrals i l’avaluació de final de cada nivell. 

L’etapa infantil recull els resultats en dos informes adreçats a les famílies al final del primer 

trimestre i a finals de juny. L’etapa de primària fa arribar els resultats a les famílies en tres 

informes, al desembre, al març i al juny. 

Resultats de proves externes: els resultats percentuals de les Competències Bàsiques (CB) a 6è 

de primària i les Proves Diagnòstiques de 3r de primària. Es recullen en unes graelles de 

resultats comparatives entre les diferents àrees i al llarg dels últims anys. 

Els resultats en comparació amb el curs anterior es recull a la Memòria. 

L’informe amb el resultat de les CB es fa arribar a les famílies al mes de juny 

Indicadors de processos . 
Processos d’aula. 

 Activitats/metodologies: quantificació de les diferents activitats lectives (classes, reforç, 

desdoblaments, agrupaments...) 

Processos de centre. 

 Activitats i sortides: es valoren en la Memòria. L’escola fomenta les activitats 

complementàries i extraescolars implicant el coneixement de l’entorn. 

 Participació: es refereixen al grau i tipus de participació de les famílies i els alumnes en 

la vida del centre, els canals de comunicació i el nombre de visites i entrevistes entre 

família i escola. 
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Indicadors de recursos . 
Quan parlem de recursos educatius ens estem referint, de manera principal a recursos 

econòmics i recursos humans. 

Indicadors de recursos: 

 Despeses de funcionament: elaboració del pressupost i memòria econòmica anual. 

 Ràtio alumnes/professor. Depèn del decret de plantilles que aprova el Departament 

d’Ensenyament anualment. 

 Distribució dels espais del centre adaptats a les necessitats de cada cicle o etapa. 

 Equipament material didàctic . 

 Equipament TIC del centre. 

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

9.1. Principis de servei i atenció al públic. 

En el marc dels valors definits per la Constitució, i per la Llei 30/1992, modificada per la Llei 

4/1999, la ciutadania ha vist reconeguda una sèrie de drets que afecten la seva relació amb 

l’Administració. 

Els principis pels quals es regeix aquesta relació són: 

 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. 

9.2. La relació amb les famílies 
Les famílies tenen el dret d’estar informades de qualsevol tema que afecti a l’escolaritat de 

llurs fills i el deure d’informar a l’escola de totes les dades acadèmiques, personals i de salut 

que facilitin l’atenció a l’alumne. 

El centre ha de disposar d’un horari d’atenció a les famílies, tant per part de l’equip directiu, 

com dels tutors i altres mestres. 

Les famílies han de poder establir comunicació amb el centre i ser ateses, per incidències i 

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

localitzades en cas de necessitat. 

Aquests horaris es concreten en la PGA de cada curs i se’n fa publicitat a través de canals 

establerts per l’escola. 
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9.3. La relació amb les institucions públiques 
 L’escola afavoreix la col·laboració amb l’Administració Educativa, l’Ajuntament de 

Monistrol de Montserrat i les entitats del poble. 

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

protocols d’actuació i comunicació que estableixi l’Ajuntament i els Serveis Territorials. 

Inclou en la programació educativa de l’escola, sempre que sigui interessant i possible, 

la participació i utilització dels recursos i activitats que ofereixin les diferents 

administracions. 

 L’escola manté el contacte amb totes aquelles persones i/o institucions que atenen els 

nostres alumnes en qualsevol aspecte (Serveis Socials, CDIAP, CSMIJ, CREDA, psicòlegs, 

logopedes, pediatres...) especialment a través del treball en xarxa i les reunions de 

coordinació. 

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

socials, culturals i mediambientals organitzades per les entitats socials. 

 Com  Centre Públic d’Ensenyament complim amb tots els requeriments i relacions 

administratives que estableixin les diferents lleis i normes d’àmbit local i nacional. 

 

9.4. La relació amb els centres escolars. 
 

9.4.1. Adscripció al SES de Castellbell. Coordinació primària-secundària 

Es realitzen les  sessions de coordinació necessàries per tal d’assegurar la continuïtat i la 

coherència del procés educatiu i de l’itinerari formatiu de l’alumne acordant criteris d’actuació 

comuns i compartits. 

9.4.2. Coordinació entre l’escola bressol El Cuc verd i Educació Infantil 

Durant el curs fem diverses activitats conjuntes per tal que els alumnes de l’Escola Bressol ens 

coneguin i així poder facilitar la seva posterior integració. També hi ha una coordinació amb  

els/les mestres d’Infantil  on es fa un traspàs d’informació dels alumnes. 
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10. NORMATIVA DE REFERÈNCIA 
 LEC (Llei d’Educació Catalana 12/2009). LEC. 

 Article 2: Principis rectors 

 Article 93: Caràcter propi del centre 

 Article 37: Règim disciplinari. 

 Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de 

l’educació primària (DOGC núm 4915) 

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

ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil (DOGC núm. 5216) 

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

 EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els 

documents i els requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia dels centres educatius (DOGC 5.8.2010) 

 Article 20: Organització dels centres. 

 Article 15: Orientació educativa. 

 Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la 

convivència, en les centres educatius. 

 Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del 

personal directiu professional docent. 

PRESENTACIÓ AL CONSELL ESCOLAR 

Aquest projectes escolar de l’escola Sant Pere s’ha presentat al Consell Escolar amb data:  29 

de juny de 2016 

En el marc del procés d’acollida l’escola facilita el coneixement del projecte educatiu als 

professionals i a les famílies que s’incorporen al centre. 

Per a una nova actualització del projecte educatiu, caldrà tenir en compte les característiques 

socials i culturals del context escolar i de l’entorn, així com les necessitats educatives de 

l’alumnat. 

 

 

 
 

 


