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INTRODUCCIÓ 

Aquest document que es presenta a continuació és el Projecte Educatiu de l’escola Sant Salvador 

d’Horta. En el moment d’elaborar-lo hem recollit projectes i experiències, ens hem basat en 

l’organització i el funcionament de l’escola, així com el marc normatiu del Departament 

d’Ensenyament, elements que han permès definir els objectius que pretenem aconseguir com a 

centre, a més dels nostres trets fonamentals i la nostra la identitat. 

 

Per tant el nostre PROJECTE EDUCATIU pretén: 

- Definir la nostra identitat. 

- Formular els objectius bàsics, la línia metodològica i les nostres propostes de futur. 

- Dissenyar el funcionament bàsic i l’organització del centre. 

 

 

Marc normatiu 

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. LEC 

Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa  

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació  

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 

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

Instruccions d’inici de curs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=480169
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-7899
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1. CONTEXT i CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 

 

Dades de l’escola 

Adreça: Passeig Sant Salvador, 12 – 17430 Santa Coloma de Farners 

Telèfon: 972 84 09 27 – Fax: 972 84 37 80 

Mail: b7003641@xtec.cat 

Plana web: http://agora.xtec.cat/ceipsantsalvadordhorta/ 

 

Entorn 

L’escola Sant Salvador d’Horta és una escola d’educació infantil i primària del Departament 

d’Ensenyament situada a Santa Coloma de Farners i amb una llarga tradició. 

Ens hem anat adaptant als canvis de la nostra societat, amb espais adaptats i reformats. L’edifici 

conserva la seva façana i elements originals de l’època i ha estat objecte de diferents 

remodelacions i ampliacions fins a convertir-se en el centre actual. 

La nostra ubicació ens permet gaudir de les activitats que ens ofereixen les institucions de la 

ciutat.  

El centre acull alumnes de nivell sòcio-econòmic i cultural divers. L’escola compta amb immigració 

procedents de Marroc, Índia, Xina, Romania, Gàmbia, Guinea i Hondures, fet que permet disposar 

d’aula d’acollida. 

Alguns alumnes provenen de zones residencials allunyades del nucli urbà i per tant, l’escola 

disposa de servei de menjador i transport escolar, alguns d’ells són becats. 

 

Actualment és una escola de dues línies, tenint un nivell triplicat, des d'Educació Infantil fins a 

Educació Primària. Es troba ubicada en una zona cèntrica ben comunicada, a prop dels diferents 

serveis que ofereix el municipi (biblioteca, teatre, piscina, parc de Sant Salvador...). Disposem de 

l'ús del camp de futbol municipal per a les hores d'esbarjo, així com de les instal·lacions del 

Pavelló Municipal de la Nòria on es realitzen les activitats d'Educació Física i alguna festa de 

l’Escola. 

 

La nostra escola participa, organitza i col·labora en moltes de les activitats que proposa 

l’Ajuntament, el Centre de Recursos Pedagògics, així com altres institucions locals, per tal de 

potenciar el coneixement i la relació amb el municipi. 

 

 

 

mailto:b7003641@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/ceipsantsalvadordhorta/
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Característiques del centre 

Aviat podrem celebrar el centenari de la nostra Escola. Va ser el 1919 quan s'aconseguí un 

conveni amb la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares per a 

edificar una escola pública. L'edifici original va ser projectat per l'arquitecte Lluís Planas i Calvet 

l'any 1920 i es va inaugurar el Grup Escolar a l’inici del Passeig Sant Salvador. 

 

 

En aquest projecte de les Escoles de Santa Coloma, de 1918, només constava una planta baixa. 

Trenta anys més tard s'amplià i es reformà aixecant un altre pis i s'inaugurava l’any 1953. 

El 1963 es batejava amb el nom de Grup Escolar Sant Salvador d’Horta. Posteriorment s’han anat 

fent diferents ampliacions fins arribar a l’actual configuració. 

 

Actualment l’escola compta amb 19 grups. També disposem de TEI i si es contempla necessari, 

amb auxiliar d’educació especial per tal d’oferir suport a aquell alumnat amb NEE. 

Es pretén que els alumnes aprenguin de forma activa, amb uns mestres que no siguin sols 

transmissors d’aprenentatges sinó guies del procés per mitjà de la motivació i basant-se en 

l’observació directa, experimental i aprenentatges significatius, partint dels coneixements previs 

dels alumnes. Les eines TAC s’han integrat plenament en el dia a dia de l’aula. 

 

Els alumnes d’educació primària es troben ubicats a l’edifici de l’escola: 

Planta baixa: 4 tutories d’Ed. Infantil, 3 tutories d’EP, menjador, cuina, magatzem menjador, 1 aula 

per a tutories (despatx mestres), lavabos, magatzem, consergeria, direcció. 

Primera planta: 7 tutories d’EP, lavabos, 1 aula d’EE, sala de mestres, 3 tutories d’educació 

infantil, administració, aula d’acollida. 

Segona planta: aula de religió, 2 tutories d’EP, 1 aula d’informàtica. 

Planta -1: secretaria AMPA, arxiu, magatzem, caldera, aula de música/psicomotricitat, 2 aules de 

desdoblaments. 

Exteriors: 1 pati d’EP, porxo, hort, lavabos del pati  
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2. IDENTITAT I CARÀCTER PROPI 

2.1  Principis rectors del Sistema Educatiu (LEC, article 2) 

1. El sistema educatiu, en el marc dels valors definits 

per la Constitució i per l'Estatut, es regeix pels principis 

generals següents: 

a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la 

Constitució, l'Estatut i la resta de 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 a garantia d'igualtat 

d'oportunitats 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 entre centres 

públics o centres altres que els creats pels poders 

públics, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat 

de consciència dels alumnes. 

e) El pluralisme. 

f) La inclusió escolar i la cohesió social. 

g) 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. 

h) El conreu del coneixement de Catalunya i l'arrelament 

dels alumnes al país, i el respecte a la convivència. 

i) El respecte i el coneixement del propi cos. 

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

k) El respecte i la preservació del medi ambient i el 

gaudi respectuós i responsable dels recursos naturals i 

del paisatge. 

l) El foment de l'emprenedoria. 

m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva 

entre dones i homes. 

n) L'afavoriment de l'educació més enllà de l'escola. 

o) L'educació al llarg de la vida. 

p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills 

rebin la formació religiosa i moral que vagi d'acord amb 

llurs conviccions. 

q) L'exclusió de qualsevol mena de proselitisme o 

adoctrinament. 

2. El sistema educatiu es regeix pels principis específics 

següents: 

 

a) La formació integral de les capacitats intel·lectuals, 

ètiques, físiques, emocionals i socials dels alumnes que 

els permeti el ple desenvolupament de la personalitat, 

amb un ensenyament de base científica, que ha d'ésser 

laic, d'acord amb l'Estatut, en els centres públics i en els 

centres privats en què ho determini llur caràcter propi. 

b) La vinculació entre pensament, emoció i acció que 

contribueixi a un bon aprenentatge i condueixi els 

alumnes a la maduresa i la satisfacció personals. 

c) La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti 

als alumnes la plena integració social i laboral. 

d) L'habilitació per a l'aprenentatge permanent. 

e) L'estímul i el reconeixement de l'esforç i la valoració 

del rigor, l'honestedat i la constància en el treball. 

f) La capacitació per a exercir activament la ciutadania. 

g) L'aplicació general de criteris i procediments 

d'avaluació. 

h) La competència per a la utilització autònoma i 

creativa dels sistemes digitals. 

i) La competència per a l'anàlisi i la contrastació de tota 

la informació, sigui quin sigui el mitjà de transmissió. 

3. El sistema educatiu es regeix pels principis 

organitzatius següents: 

a) El funcionament integrat i la gestió descentralitzada. 

b) La flexibilitat suficient per anar-se adequant a les 

necessitats canviants de la societat. 

c) L'autonomia de cada centre. 

d) La participació de la comunitat educativa. 

e) La promoció del reconeixement social i professional 

del professorat. 

f) El compromís de les famílies en el procés educatiu i 

l'estímul i el suport per a fer-lo possible. 

g) La programació de les necessitats educatives 

territorialment i socialment equilibrada que emmarca tots 

els centres sostinguts amb fons públics. 

h) La col·laboració, la cooperació i la 

coresponsabilització amb els ajuntaments i altres 

administracions públiques. 
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2.2  Caràcter propi 

2.2.1 Trets d’identitat 

Escola catalana. L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació en 

les actuacions docents i administratives del centre.  

Escola inclusiva. Educació per la diversitat. L'escola és reflex de la societat en la que viu. 

Aquesta societat és diversa. L'escola accepta i acull les diferències, a més d’estar capacitada per 

educar en el respecte a la diversitat. Es valora com una font d'enriquiment. 

Per això la proposta educativa considera que tots els alumnes han d'aconseguir desenvolupar al 

màxim les seves capacitats tot utilitzant metodologies i estratègies diferents segons les seves 

característiques (procedència, capacitats, interessos), i sempre que sigui possible, en entorns 

escolars ordinaris. 

Escola democràtica, dialogant i oberta a la participació. L’escola procura prendre decisions 

després de deliberacions i per consens. Treballa perquè la participació sigui l’objectiu principal de 

tots els estaments que formen part de l’escola. Estimula els valors d’una societat democràtica.  

Escola plurilingüe. S’impulsa un projecte educatiu plurilingüe en el qual el català és l’eix 

vertebrador i s’articula amb les altres llengües i les altres àrees, tot establint acords per relacionar 

les diferents estratègies didàctiques.  

Escola oberta a les tecnologies de la informació i la comunicació. La integració de les TIC en 

el procés d’ensenyament-aprenentatge i en l’avaluació de les diferents àrees. 

Escola aconfessional i pluralista. L'escola respecta les diferents maneres de pensar i és oberta 

a tothom. Es manifesta a favor dels valors d'una societat democràtica que respecta l'altre amb una 

actitud de diàleg i solidaritat i també pel respecte a totes les confessions tant d'alumnes i famílies 

com de mestres i del personal d'administració i serveis. 

Escola coeducadora i no sexista. Educa per a la convivència i respecte als altres. Es treballa 

per l'eliminació de les discriminacions per raó de sexe i per la superació de mites, tabús i 

diferenciació de rols entre l'home i la dona. 

Educació per a la salut. L'escola fomenta hàbits saludables en l'alimentació, en el repòs, en la 

higiene, en l'exercici físic, en l'esbarjo que facilitin el coneixement del propi cos i les atencions que 

requereix i, a més de promoure la responsabilitat vers l'obtenció i el manteniment de condicions 

saludables en la vida col·lectiva. 

Educació com a procés integral. L’escola treballa per a potenciar la formació integral de 

l’alumnat, és a dir, integrar en el procés d’ensenyament-aprenentatge continguts vinculats a la 

coeducació, la ciutadania, la convivència, l’educació ambiental, la salut, l’alimentació sana, la 

comunicació audiovisual, l’accés a la informació, el gust per la lectura. Per tant cal coherència en 

el procés de l’alumne/a. 
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Educació per a la pau, la solidaritat i la cooperació. Fomenta els valors que propicien la vida 

en societat, la cohesió social i la solidaritat entre els pobles mitjançant el diàleg, la convivència, la 

tolerància i la cooperació com a actituds positives. S’obvia qualsevol forma de violència com a 

mitjà de relació social.  

L’escola fomenta l’ús de diferents estratègies per a resoldre conflictes i per a conscienciar dels 

drets i deures de les persones. 

Escola amb capacitat d’innovació. La Comunitat Educativa mantindrà una actitud oberta a les 

innovacions, als canvis i a les noves demandes de la societat. 

Escola amb activitats d’experimentació. S’impulsarà activitats que requereixin experimentació, 

manipulació, investigació i registre de dades. 

Les relacions amb l’entorn. L'escola es manifesta oberta al seu entorn i aquest aporta 

oportunitats d’aprenentatge i de millora al centre. A partir de la descoberta sensible, dels 

interessos i de les experiències que els nens i nenes ja tenen, l'escola procura que els infants 

adquireixin uns valors que els ajudin a respectar, a conviure i a millorar l'espai en el què viuen i 

també a descobrir que tenen al seu abast una font important d'informació i d'aprenentatge. 

 

2.2.2 Visió, missió i valors  

Missió 

L’escola Sant Salvador d’Horta és un centre públic d’educació infantil i primària que s’identifica 

com un centre educatiu plenament inclusiu, de qualitat i compromès amb la societat actual, doncs 

des de fa molts anys, l’escola està lligada a la realitat social, cultural i física del poble de Santa 

Coloma de Farners, a més d’estar associada a la UNESCO. 

Promou la participació de tots els membres de la comunitat educativa en activitats que 

desenvolupa el centre i vetlla per ser una escola plural, catalana, democràtica, respectuosa, 

integradora, procurant vetllar per un bon clima de treball i de relacions humanes oferint igualtat 

d’oportunitats a tothom.  

Promou el desenvolupament personal i l’autonomia dels alumnes a fi que esdevinguin ciutadans 

responsables, compromesos, crítics i actius envers la societat. 

L’escola desenvolupa actuacions concretes ja que entén l’educació com un procés integral de 

l’alumnat. Vetlla per un ambient de respecte i de convivència amb un ensenyament actiu, 

significatiu, innovador, flexible, científic, respectuós amb el medi ambient per tal de què els nens i 

nenes aconsegueixin desenvolupar al màxim les seves capacitats, habilitats i aptituds en un lloc 

agradable, ric en estímuls i en un clima de seguretat i confiança. 

L’escola pretén que els infants pensin, raonin i esdevinguin responsables, autònoms, crítics, 

creatius, assertius, reflexius, amb criteri, amb ganes d’aprendre i amb la il·lusió de millorar el seu 

entorn, és a dir, que siguin competents per a desenvolupar-se personalment i socialment.   
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Visió 

L’escola Sant Salvador d’Horta vol ser un centre educatiu de qualitat procurant ser una escola 

innovadora, competent, participativa, responsable, inclusiva, amb visió de futur i amb capacitat de 

renovació i millora. Així, pretén continuar treballant per millorar i per vertebrar-se en els següents 

eixos: 

- Fiançar la formació integral dels alumnes per millorar com a persones que viuen en 

societat. 

- Atendre la diversitat fomentant la inclusió de tots els/les alumnes en un entorn acollidor. 

- Oferir estratègies d’aprenentatge adaptades a les necessitats educatives de cada infant 

per tal de compensar les desigualtats. 

- Aconseguir una major implicació de les famílies respecte a la formació i educació dels seus 

fills (millorar la cohesió social).  

- Esdevenir una escola competent, on els docents siguin capaços de treballar en equip, fer 

formació contínua. 

- Millorar dels resultats acadèmics basant-nos en l’assoliment de les competències 

bàsiques. 

- Millorar l’organització i el funcionament del centre. 

 

Valors 

L’escola fomenta: 

- La convivència, el respecte a la diversitat, la tolerància. 

- La comunicació a través de la participació dels diferents membres de la comunitat 

educativa. 

- La resolució de conflictes a través del diàleg i l’empatia. 

- La inclusió de tot l’alumnat oferint atenció a la diversitat i afavorint la igualtat d’oportunitats. 

- L’esforç i la constància en el treball per tal d’arribar a superar les dificultats que sorgeixin. 

- La coeducació. 

- L’autoestima dels alumnes: acceptar-se i valorar-se a si mateixos i així, poder estimar als 

companys/es. 

- El coneixement del medi natural, cultural i social de l’entorn que ens envolta. 
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3. OBJECTIUS GENERALS 

 

Àmbit organitzatiu i de gestió 

1. Vetllar perquè cada òrgan de gestió assumeixi les competències i les funcions que 

li són pròpies, actuï amb criteri comú i transparència. 

2. Dur a terme una bona gestió, respectant les tasques i funcions, establertes en 

aquest document, de cada membre dels diferents òrgans, planificar-les, concretar-

les, temporalitzar-les tot actuant de forma coordinada. 

3. Potenciar, mantenir i perfeccionar els procediments d’informació entre l’equip 

docent, per a tal de generar actituds de confiança i col·laboració. 

4. Fomentar, amb la participació activa dels mestres, la vida de l’Escola més enllà del 

propi grup, nivell o cicle. 

5. Organitzar el treball d’equip en cicles i comissions. 

6. Facilitar una bona coordinació entre diferents nivells i cicles. 

7. Demanar a les autoritats competents a mantenir i a millorar l’edifici, a més de dotar 

d’infraestructures i recursos necessaris. 

8. Aconseguir un model de gestió en el qual participin els diferents sectors implicats: 

Ajuntament, pares, educadors, personal d’administració i serveis, i alumnes de 

manera que cada sector participi en relació a les seves capacitats i competències. 

9. Coordinar i mantenir al dia els projectes d’escola. 

 

Àmbit administratiu 

1. Fer el seguiment i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris, arxiu,...). 

2. Realitzar una gestió econòmica transparent, atorgant a la Comissió Econòmica i al 

Consell Escolar el paper que li escau. 

3. Adaptar-se a les noves tecnologies, així com desenvolupar i utilitzar mètodes i 

instruments per a una bona comunicació externa i interna (ús del programa 

ESFERA, de la pàgina web, dels correus electrònics,…). 

4. Desenvolupar els instruments necessaris per facilitar una bona comunicació i 

traspàs d’informació, tant a nivell intern com extern.  
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Àmbit relacional 

1. Afavorir les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, creant bons canals de comunicació, i respectant en tot 

moment les característiques i competències de cadascú. 

2. Vetllar per la bona comunicació i benestar del personal docent i educatiu, 

respectant les característiques i el bagatge de cadascun d’aquests membres, 

fomentant l’acolliment i compartint la funció educativa. 

3. Orientar i ajudar els alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat que es vol 

democràtica. 

4. Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat 

educativa en les diferents activitats escolars en el paper qui li pertoca. 

5. Apostar per la formació permanent del professorat, a nivell individual i com a grup, 

tot donant prioritat a la formació en el mateix centre, d’acord amb les necessitats i 

característiques pròpies de l’escola que acordi l’equip docent. 

6. Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola. 

 

Àmbit pedagògic 

L'escola té com a finalitat la formació integral dels alumnes en el seu creixement global, 

en l’assoliment de les competències bàsiques i en el desenvolupament de totes les seves 

capacitats i potencialitats. Per fer-ho, ens plantegem els següents objectius generals: 

1. Treballar d’acord amb uns hàbits i normes que els portin cap a una autonomia 

personal i cap a la col·laboració amb el grup. 

2. Afavorir l’ús d’estratègies que permetin a l’alumne/a assolir el grau de seguretat 

afectiva i emocional que correspon al seu nivell maduratiu i potenciar la pròpia 

estima. Treballar per a una escola inclusiva.  

3. Afavorir que els alumnes aprenguin i es desenvolupin a través dels processos 

adequats en cada moment evolutiu, partint del bagatge individual, considerant-ne la 

diversitat i ajudant-los a superar nous reptes en l’aprenentatge.  

4. Desenvolupar la tolerància a la frustració i el control de la impulsivitat. 

5. Valorar l’esforç i potenciar la responsabilitat personal en l’adquisició dels 

aprenentatges. 

6. Afavorir el joc, l’experimentació i la manipulació com a motor dels processos 

d’ensenyament-apenentatge. 
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7. Fer presents la investigació, observació i experimentació, la capacitat de discussió, 

el raonament i la curiositat en totes les àrees del coneixement. 

8. Afavorir l’exposició de diferents hipòtesis en la construcció de l’aprenentatge, 

potenciant l’ús de la mediateca com a gran espai real i virtual on cercar i contrastar 

la informació (biblioteca, noves tecnologies...) 

9. Fomentar una formació que ajudi al desenvolupament de les capacitats per adquirir 

criteri (ser crític). 

10. Afavorir el coneixement i l’ús de diferents eines, recursos i mitjans de comunicació, 

fomentant la capacitat d’anàlisi. Integrar i normalitzar l’ús de les TAC a l’escola. 

11. Fomentar que l’adquisició dels aprenentatges siguin significatius i funcionals en un 

procés que permeti a l’alumne aprendre a aprendre.  

12. Dominar amb amplitud l'ús funcional dels llenguatges i l'ús crític de la informació 

com a eines  instrumentals de la seva formació. 

13. Treballar les llengües partint de la comunicació i la motivació, fent especial 

incidència en l’expressió oral i el gust per la lectura, prioritzant el desenvolupament 

de les habilitats lingüístiques. 

14. Utilitzar el català com a llengua habitual de comunicació a l’escola. 

15. Integrar l’aprenentatge de la llengua anglesa des d’Educació Infantil i de la llengua 

castellana a partir de 1r d’Educació Primària. 

16. Fomentar la lògica i dominar les operacions matemàtiques bàsiques per tenir eines 

instrumentals que permetin interpretar l’espai, les situacions i les experiències 

mitjançant el llenguatge matemàtic. 

17. Desenvolupar activitats competencials per tal d’afavorir el desenvolupament 

integral de l’alumnat. 

18. Fomentar la cultura pròpia, a partir de les festes populars i d’altres derivades de les 

tradicions més properes. 

19. Potenciar les activitats en l’entorn com a complement i reforç del treball de l’aula.  

20. Desenvolupar actituds i hàbits de cooperació mitjançant el treball d’equip. 

21. Crear climes de treball i convivència, a partir del compromís i la responsabilitat de 

cadascú tot respectant i garantint els drets i deures de tot l’alumnat i professorat. 

22. Fomentar en tots els membres de la comunitat educativa la responsabilitat, la 

participació, la cooperació i la satisfacció de la feina ben feta. 
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4. FUNCIONAMENT I METODOLOGIA DE TREBALL 

Seguint les directrius del Departament d’Ensenyament, l’escola treballa a partir d’un 

currículum obert i integrador que té com a finalitat l’assoliment de les competències 

bàsiques establertes. 

 

Per planificar la tasca acadèmica utilitzem els següents documents i materials: 

● El currículum establert pel Departament d’Educació,  

● La seqüenciació cíclica dels continguts,  

● Les línies d’actuació i les especificitats de seqüenciació de cicle i/o nivell. 

● Les Unitats de Programació. 

La nostra proposta té com a referents importants:  

● El treball per racons,  

● Els tallers i les activitats internivell / intercicle, 

● L’ús de la biblioteca d’aula 

● L’aprenentatge instrumental i funcional, 

● L’ús de tecnologies actuals 

● La promoció d’hàbits saludables. 

 

Treballem perquè l’aprenentatge ajudi als alumnes a esdevenir persones competents i 

amb capacitat de desenvolupar criteri propi. 

L’escola és un espai ple d’estímuls i recursos que ajuda al desenvolupament i facilita 

l’expressió de l’infant, donant-li les eines necessàries. El mestre planteja diferents 

activitats tenint presents diferents objectius i que suposin un repte per a l’alumnat. 

En aquest procés, els pares i els mestres esdevenen acompanyants i referents: 

s’interessen per ell, l’observen, en tenen cura i l’ajuden a créixer. 

Es treballa per desenvolupar uns aprenentatges significatius i per tant que siguin 

assumibles, esdevinguin funcionals, respectin els processos individuals i potenciïn la 

funció del grup en la seva adquisició.  

 

En la societat actual, les tecnologies de la informació i la comunicació ens han aproximat 

a un accés immediat, molt universal, de la informació presentada en multiplicitats de 

formats o llenguatges. Aquest fet ha ajudat a  modificar el concepte del que és proper i 

propi culturalment . És per tant, una necessitat  estar atents a la informació emergent i 
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potenciar, des de l’escola, un treball  funcional de les tecnologies d’aprenentatge i del 

coneixement (TAC).  

 
L’acció educativa es desenvolupa en el marc d’una societat canviant, estimulant i plena de 

reptes i informació; en aquest context, hem d’oferir eines a l’alumnat perquè siguin ells 

mateixos qui es puguin dotar de nous recursos per intervenir en una realitat complexa i 

canviant. Per tant, si s’escau, es definiran perfils professionals entre el professorat per tal 

de desenvolupar el propi projecte educatiu del centre i projecte de direcció. 

 

Projectes d’escola: 

- Hort escolar 

- Trobades esportives municipals (3r i 6è) 

- Protagonista (CI) 

- Oficis famílies (Ed Infantil) 

- Llegim en família 

- Lectura en públic 

- Piscina (1r, 3r) 

- Coral escolar (4t, 5è i 6è) 

- Festes d’escola 

- Pares a l’escola 

- Piscina: neda a l’escola 

 

Projectes d’Escola - IES 

- De tu a tu (Internet segura) Serveis a la Comunitat estudiants 4t ESO 

- Reforç escolar. Serveis a la Comunitat estudiants 4t ESO 

- Mostra experiències Robòtica 
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En l’àmbit municipal participem conjuntament amb les altres dues escoles en les  

següents activitats: 

- 1r: Projecte l’olivera 

- 2n: La trementinaire 

- 3r: Apadrinem escultures 

- 4t: Experimentem la ciència 

- 5è: Jornada esportiva 

- 6è: English day 

- Concurs d’oratòria en anglès: alumnes de cicle  superior. 

 

Altres activitats: 

Gràcies a la Fundació Riera Gubau i amb l’objectiu de potenciar la comprensió i expressió 

oral en llengua anglesa podem gaudir de les següents activitats: 

 Teatre en anglès des de P-3 fins a 6è. 

 Speaking pels alumnes de CM i CS. 

 Activitats pels alumnes de CI. 

  

AMPA 

Gestiona el Menjador Escolar, organitza activitats extraescolars, servei diari d’acollida (de 

8 a 9 i de 16:30 a 17:30), casal d’estiu i distribueix els llibres a la mateixa escola 

gestionant el projecte de reutilització de llibres de text. 

Participa econòmicament i col·labora en les festes i activitats que es realitzen al centre. A 

més, proporciona material digital i informàtic en funció de la demanda de l’Escola. 

L’horari d’atenció a les famílies és:  

Dilluns a divendres de 8.30h a 10h 

Dilluns tarda de 16.30h a 18.00h. 
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5. PROJECTES (en elaboració o fets) 

5.1 PROJECTE LINGÜÍSTIC (Veure document annex) 

5.2 DECISIONS CURRICULARS DEL CENTRE (Veure document annex) 

5.3 PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (Veure document annex) 

5.4 PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (Veure document annex) 

5.5 PROJECTE DE CONVIVÈNCIA (Veure document annex: Normes de Convivència) 

5.6  PLA D’AVALUACIÓ (Veure document annex)  

5.7 PLA TAC (Veure document annex) 

5.8 CARTA DE COMPROMÍS (Veure document annex) 

5.9 NOFC (Veure document annex) 
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6. INDICADORS  

6.1 – Indicadors de context.  

 Percentatge d’alumnat amb NEE.  

 Índex de mobilitat d’alumnat i professorat.  

 Percentatge de demanda del nostre centre com a primera opció de matriculació.  

6.2 – Indicadors de recursos.  

 Ràtio alumnat/professorat.  

 Projectes de centre.  

 Hores d’atenció a la diversitat per grup.  

 Hores d’atenció d’agents externs.  

6.3 – Indicadors de processos.  

 Seguiment de la línia d’escola per part de tots i totes les mestres.  

 Índex de satisfacció del professorat reflectit en la memòria anual.  

 L’Equip directiu i els coordinadors/es vetllaran per transmetre la línia d’escola al 

professorat que es vagi incorporant.  

6.4 – Indicadors de Resultats.  

Analitzarem els següents resultats per tal de fer les propostes de millora :  

 Resultats de la prova de sisè de Competències bàsiques. (av. Externa)  

 Resultats de l’avaluació diagnòstica. (av. Externa)  

 Resultats de la superació en les àrees instrumentals de cada cicle. (av. interna)  

 Resultats de les proves ACL de cada curs de Primària.(av. interna)  

 Resultats de les proves PAI de cada curs d’infantil.(av. interna)  

 

Tant el projecte de direcció com la PGC analitzarà aquests indicadors per tal de formular 

propostes de millora 


