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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Definició del PEC  

 

El Projecte Educatiu de l’Escola Francesc Macià és el document que recull la 

identitat del centre, n’explicita els objectius i n’orienta l’activitat, amb la finalitat que 

els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu. 

També serveix per impulsar la col·laboració dels diferents membres de la comunitat 

educativa i la relació amb l’entorn. 

 

2. L’ESCOLA  

 

2.1. Trets d’identitat  

 

La nostra concepció d’escola passa per desenvolupar al màxim les capacitats de tots  

i cadascun dels nostres alumnes com a principi fonamentador de l’equitat i garantia, 

alhora, de la cohesió social. Per aconseguir aquest objectiu ens basem en els 

següents principis: 

� Escola catalana.  Utilitzem el català com a llengua pròpia i vehicular 

d’ensenyament i d’aprenentatge. Propiciem l’arrelament de l’alumne en el nostre 

país a través del coneixement de les tradicions i la cultura catalana. 

� Escola pluralista.  Respectem les diferents maneres de pensar, sense imposar 

cap mena de tendència ni concepció. 

� Escola aconfessional. Eduquem en el respecte a totes les religions i  les 

creences de cada persona. 

� Escola democràtica. Estimulem els valors d’una societat democràtica, afavorint 

que tots els membres de la comunitat educativa puguin expressar lliurement la 

seva opinió personal. 

� Escola oberta a la participació.  Facilitem que els professors, famílies, 

treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i en les diverses activitats 

del centre, segons la legislació vigent. 
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� Escola integral.  Fomentem l’autoestima i propiciem el descobriment de les 

aptituds de cadascú, aprenent a desenvolupar les capacitats personals i a 

respectar les dels altres. Prioritzem l’assoliment de les competències bàsiques 

que afavoreixen l’autonomia necessària per a l’aprenentatge i per al 

desenvolupament personal i social. 

� Escola inclusiva.  Facilitem l’atenció a les necessitats educatives de l’alumnat en 

benefici de la cohesió social. 

� Escola innovadora i activa. Utilitzem recursos i estratègies que fomentin la 

qualitat de l’ensenyament, despertin la curiositat intel·lectual i augmentin la 

capacitat d’observació i experimentació.  

� Escola coeducadora i no sexista. Eduquem per a la igualtat, sense cap mena 

de discriminació per raó de sexe. 

� Escola solidària i tolerant. Fomentem els valors de la justícia, la solidaritat i la 

tolerància. 

� Escola socialitzadora. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i 

per conscienciar dels drets i deures que comporta la vida en societat.  

� Escola dialogant. Afavorim el diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre 

tots els membres de la comunitat escolar. 

� Escola respectuosa amb l’entorn. Treballem per sensibilitzar envers els temes 

mediambientals i la sostenibilitat ecològica. 

� Escola creativa.  Desvetllem el gust per a la creativitat artística, musical i plàstica. 

 

2.2. Situació i context  

 

� Marc físic. Súria és un municipi que pertany a la comarca del Bages. Es situa als 

marges del riu Cardener  i té una superfície de 23,54 kilòmetres quadrats. La seva 

altitud  sobre el nivell del mar és de 281,17 metres. El terme és molt trencat i 

muntanyós, donat que l’envolten les serres de Castelladral, Castellnou de Bages i 

Castelltallat. Aquests accidents configuren una vall allargada al voltant del riu 

Cardener.  

� Població i economia  

Segons dades del 2011 Súria té una població absoluta de 6.255 habitants i una 

població relativa de 265 habitants per kilòmetre quadrat. 
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El paisatge abrupte del municipi estructura un urbanisme típic, caracteritzat per 

una dispersió de la població en nuclis aïllats i ben diferenciats. La població activa 

s’ocupa bàsicament en la mineria i els serveis. L’activitat minera, actualment en 

expansió, va atreure a mitjans del segle passat una gran onada migratòria que 

provocà un canvi important en les estructures urbanes. 

� Aspectes socio-culturals  

Súria és un poble especialment ric en entitats culturals, esportives, recreatives i 

purament associatives. A més, al municipi es conserva i potència l’esperit de les 

tradicions a través de les seves festes i l’expressió del seu folklore. Dues 

publicacions, de periodicitat setmanal i mensual, recullen l’actualitat del poble i les 

inquietuds dels seus habitants. 

  

2.3. Espais  

 
L’ edifici actual de l’escola Francesc Macià es va inaugurar el 10 de novembre de 

1990 amb el nom de CEIP Sant Josep de Calassanç, però la primera construcció de 

l’escola  que data del 1920, constava de dues aules i estava situada al carrer Ernest 

Solvay. Posteriorment, el 1932, el president de la Generalitat n’inaugurà la seva 

ampliació amb el nom de Grup Escolar Francesc Macià. 

El juny de 2007 es va celebrar el 75è aniversari de l’escola i, en un referèndum, es 

va decidir restituir el nom original del centre. 

El recinte escolar comprèn un edifici i una zona exterior. 

L’espai exterior té a la part sud una zona enjardinada, una pista poliesportiva de 40 

x 20 m i una part de sorral. A la part nord hi ha l’entrada dels alumnes, una pista de 

futbol i una altra zona de jardí.  

L’edifici escolar disposa de dues plantes: 

Planta baixa: despatxos, sala de reunions,  menjador, cuina, sala polivalent, aula de 

P-3, aula de P-4, aula de racons, lavabos de mestres i magatzem de material. 

Primera planta: despatx de l’AMPA, aula de música i ciències, aula d’anglès i 

plàstica, magatzem de material i fotocopiadora, consergeria, tutoria, sala de 

professors i biblioteca, aula d’educació especial, despatx d’educació especial, aula 

d’Informàtica, aula de recursos, dues zones de lavabos d’alumnes, lavabos de 

mestres, aula de P-5 i sis aules d’Educació Primària. 
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2.4. Identificació  

 
 

 

 

 

ESCOLA FRANCESC MACIÀ 

Carretera de la Mina, s/n 

08260 SÚRIA 

Telèfon: 938696636 

FAX: 938682536 

Codi del centre: 08029222 

Correu electrònic: a8029222@xtec.cat 

Pàgina web:http://agora.xtec.cat/ceipfmacia-suria/moodle 

Blog de l’AMPA: ampa-francesc-macia.blogspot.com  
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3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA  

Els òrgans de govern queden regulats per la normativa vigent, la Llei d’Educació 

12/2009 de 10 de juliol. 

3.1. Òrgans de govern unipersonals.  

 

L’Equip Directiu  format pel director/a, cap d’estudis, i secretari/a, és el responsable 

de la gestió i administració diària del centre, de les relacions amb les diferents 

administracions i de la coordinació pedagògica. 

3.2. Òrgans de govern col·legiats.  

     3.2.1. El Consell Escolar 

És l’òrgan de màxima representació i participació de la comunitat educativa en el 

govern del centre. 

El Consell escolar està compost per: 

- El/la Director/a de l’escola, que n’és el president/a. 

- El/la Cap d’Estudis. 

- Un representant de l’Ajuntament. 

- Un representant del Personal d’Administració i Serveis del Centre. 

- 5 representants del Claustre de mestres. 

- 5 representants dels pares/mares d’alumnes elegits entre ells. 

- El secretari/a del Centre que actua de secretari del Consell, amb veu i sense vot. 

Del Consell Escolar se’n deriven tres comissions: 

- Comissió Permanent 

- Comissió Econòmica 

- Comissió de Convivència  

      3.2.2. El Claustre 

      És l’òrgan propi de participació del professorat en la gestió i planificació educativa    

      de l’escola. Una part del treball que li és propi es realitza en diferents grups: 

- Equip de Coordinació 

- Cicle gran i Cicle petit 

- Comissions pedagògiques 

- Equips de treball 
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      3.2.3. L’AMPA 

      Està formada pels mares i pares dels alumnes. Amb el total recolzament i 

reconeixement del professorat, col·labora en l’organització de diverses activitats: 

     - Socialització i reutilització de llibres de text. 

     - Acollida matinal, a les 8.00 hores del matí. 

     - Ludoteca (Activitats Extraescolars) a partir de les 16.30 hores. 

     - Festa de l’Escola. 

    

La seva Junta decideix, al principi de cada curs, si organitzarà activitats                      

extraescolars i quines portarà a terme, d’acord amb les possibilitats i les               

característiques de l’oferta i de les demandes de les famílies. 

 

3.3. Organigrama.  
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4. VISIÓ DEL CENTRE 

 

Els principis que fonamenten el Projecte Educatiu del nostre centre, a partir dels quals  

es concretaran els objectius i l’organització són: 

� L’escola com a organisme viu, com a espai de convivència i d’intercanvi 

relacional.  

� La importància de les relacions humanes, dins d’un marc de cooperació i 

solidaritat. 

� La cura de totes les persones que formen la comunitat educativa. 

� La valoració i acceptació de la diversitat. 

� El respecte al ritme d’aprenentatge i les diferents capacitats de cadascú. 

� La formació en valors, orientada a la fortalesa dels alumnes i a la resolució de 

conflictes. 

� El foment d’una actitud oberta, creativa, investigadora i crítica. 

� L’actitud de respecte i valoració de l’entorn per aconseguir una societat més 

sostenible. 

� La convivència i els vincles forts que s’estableixen a les sortides i colònies. 

� El coneixement, l’ús i el servei de les noves tecnologies. 

� La unificació de criteris per aconseguir una línia pedagògica de centre. 

� El compromís en el treball en equip i en la gestió compartida. 

� L’impuls de  projectes innovadors i la millora dels que ja funcionen. 

� L’ús adequat dels recursos per oferir serveis a la comunitat educativa. 

� La qualitat dels espais i dels ambients. 

� El reforç de la identitat, l’estima i la pertinença al nostre poble i entorn. 
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5. OBJECTIUS GENERALS  

 

5.1. Àmbit pedagògic.  
 

� Afavorir l’aprenentatge significatiu, partint dels coneixements previs, per 

progressar en el domini de les destreses de cada matèria. 

� Millorar els resultats en les proves de competències bàsiques, internes i 

externes.   

� Aconseguir un nivell de competència en la lectura dels alumnes que els permeti 

gaudir i utilitzar-la de forma autònoma per aprendre. 

� Introduir la lletra lligada durant el primer trimestre del tercer curs d’Educació 

Infantil (P-5). 

� Unificar línies pedagògiques i metodològiques en les reunions intercicles. 

� Crear grups de reforç de llengua, matemàtiques i hàbits i organització de treball 

(SEP). 

� Millorar la dotació informàtica per poder aplicar les TAC des de dins les aules. 

� Consolidar els Projectes d’Innovació ja realitzats i incentivar la participació en 

noves experiències. 

� Vetllar sobre l’ús del català a l’escola.  

 

5.2. Àmbit de convivència.  
 

� Consolidar les actuacions, a dins i fora de  l’escola, per a l’alumnat                

soci-econòmicament desfavorit. 

� Assegurar uns canals de relació fluïts amb la Junta de l’AMPA.  

� Millorar la implicació i participació de les famílies  i  mantenir la bona relació en la  

comunitat educativa.   

� Fer difusió del Projecte Educatiu i de les activitats que  es fan a l‘escola.  

� Mantenir actualitzat l’espai web i consolidar-lo com a eina de comunicació de la 

comunitat educativa. 

� Consolidar l’ús del correu electrònic com a comunicació  amb les famílies. 

� Vetllar pel manteniment de les infraestructures. 
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5.3. Àmbit normatiu i d’organització.  
 

� Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació 

interna i externa. 

� Actualitzar periòdicament el Projecte Educatiu de Centre (PEC).  

� Elaborar  i revisar les Normes d’Organització I Funcionament del Centre (NOFC).  

� Actualitzar les programacions dels nivells per Competències Bàsiques. 

� Elaborar el Pla d’Acollida del professorat i de l’alumnat que s’incorpora a 

l’escola. 

� Revisar periòdicament el Projecte Lingüístic. 

� Fer un seguiment acurat i coordinar total la documentació de l’escola (expedients 

dels alumnes, avaluacions, actes de reunions,...). 

 
  

5.4. Àmbit de participació I gestió.  
 

� Promoure el treball en equip i la participació en la presa de decisions.  

� Destinar un temps a la reflexió pedagògica. 

 
 

5.5. Àmbit de relació amb l’entorn.  
 

� Impulsar projectes i actuacions conjuntes amb els altres centres educatius del 

municipi i amb l’Ajuntament (actualment, Escoles Verdes i Municipi Lector). 

� Participar en activitats culturals i educatives proposades per diverses 

institucions, sempre que siguin coherents amb la Programació General Anual del 

Centre. 

� Potenciar la participació dels alumnes en la celebració de les festes populars i en 

les principals manifestacions culturals del nostre poble. 

� Potenciar la relació amb l’entorn social i natural, afavorint el respecte i les 

accions mediambientals enfocades a millorar-lo. 

 
 

5.6. Àmbit de col·laboració entre els sectors de la  comunitat educativa.  
     

� Establir vies de comunicació efectives de famílies, alumnes i professors, 

desenvolupant i utilitzant instruments eficaços per aquesta comunicació. 
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� Fer esdevenir el diàleg i el consens com a eines bàsiques en qualsevol situació 

que es pugui plantejar. 

� Mantenir i vetllar per l’ús i funcionament correcte dels serveis que ofereix l’escola 

(menjador, activitats extraescolars, acollida matinal, reutilització de llibres, 

participació en cros escolars...) 

� Dinamitzar el funcionament i responsabilitat del Consell Escolar, per tal que 

esdevingui un veritable òrgan de decisió i organització del centre. 

 

6. LÍNIA METODOLÒGICA  

 

6.1. Metodologia  

 

L’escola adopta una metodologia activa i globalitzadora destinada a  potenciar totes les 

capacitats i habilitats dels nens i nenes i guiada pels principis següents: 

� Fomentar la curiositat i la descoberta per tal de millorar la capacitat 

d’aprenentatge. 

� Fomentar una actitud de respecte i valoració de l’entorn. 

� Fomentar formes de treball cooperatiu que ajudin a la responsabilitat de la pròpia 

feina dins un grup i a la col·laboració amb els companys. 

� Fomentar formes de participació a la fi de promoure una actitud activa, 

compromesa i crítica. 

� Partir dels coneixements previs dels alumnes. 

� Plantejar situacions que facin treballar el pensament i estimulin la reflexió. 

� Concretar a l’alumnat el contingut que es treballarà per arribar a construir el seu 

propi coneixement. 

� Afavorir l’observació i l’experimentació  per arribar a entendre diferents 

fenòmens i processos de la realitat. 

� Sistematitzar el que s’ha après amb l’elaboració d’esquemes, mapes 

conceptuals, resums, murals,... 

� Treballar a partir de diferents tipus d’agrupacions que permeten atendre la 

diversitat dels alumnes. 
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6.2. Acció Tutorial  

 

L’acció tutorial, totalment vinculada a l’acció docent, contribueix a la consecució de 

les grans finalitats de l’educació i té a nivell general, els següents objectius: 

 

� Promoure una educació integral dels alumnes, la qual potenciï al màxim el 

desenvolupament de totes les seves capacitats: cognitives, socials, relacionals, 

afectives i  comunicatives. 

� Desenvolupar, reforçar i mantenir en l’alumne la construcció d’una imatge 

positiva de sí mateix; la millora de l’autoestima i de l’autocontrol de les emocions; 

la motivació per l’escola i pels aprenentatges; la curiositat per les coses que 

succeeixen en el seu entorn i el valor de l’esforç personal com element clau per 

tenir, conèixer i créixer. 

� Construir una relació de confiança, afectiva, de seguretat i de respecte entre els 

adults i els alumnes i entre iguals. 

� Aconseguir una bona adaptació i inclusió dels alumnes al centre i a l’aula, 

construint grups que siguin cohesionats, respectuosos entre ells, dialogants i 

capaços d’ajudar-se, ser solidaris i de treballar de manera cooperativa. 

� Afavorir el desenvolupament d’hàbits bàsics de treball, d’autonomia i de 

responsabilitat. 

� Individualitzar els processos d’ensenyament/aprenentatge, detectar possibles 

dificultats o necessitats educatives i fer-ne el seguiment. 

� Establir i aconseguir una comunicació fluïda amb les famílies a partir d’una 

relació de confiança, de diàleg i de coneixement mutu, la qual faciliti una major 

implicació en els processos educatius dels seus fills i amb l’escola 

� Establir relacions i espais estables que facilitin el traspàs d’informació i la 

coordinació entre els tutors/es, especialistes i altres professionals. 

Tot i que el tutor duu a terme l’acció tutorial junt amb la resta de l’equip docent, hi ha 

algunes funcions que li corresponen de manera específica. 

6.2.1 Funcions referides als alumnes 

� Conèixer i incidir en la dinàmica del grup-classe, de cara a fomentar la integració 

de tots els alumnes en el grup.  
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� Fer un seguiment dels aprenentatges, tractar de millorar els hàbits i tècniques 

d’estudi, coordinar les sessions d’avaluació  i fer un seguiment dels acords. 

� Tractar temes que ajudin als alumnes a formar-se una opinió pròpia sobre 

fenòmens personals i socials, facilitant el seu equilibri personal i inserció social. 

� Recollida d’informació sobre els alumnes a partir de qüestionaris. 

� Mantenir entrevistes individuals amb els alumnes 

� Fer un seguiment periòdic d’aquells alumnes que ho requereixin. 

� Realitzar  activitats d’orientació acadèmica a finals de Primària 

6.2.2  Funcions referides als professors, equips de  suport i serveis socials 

� Rebre i transmetre informació sobre els alumnes o el grup en conjunt.  

� Estudiar mesures davant possible conflictes.  

� Informar sobre tècniques d’estudi i sistemes d’organització de l’aula i/o grup 

d’alumnes. 

6.2.3 Funcions referides a pares i mares 

� Realitzar entrevistes amb pares i/o mares dels alumnes, sigui a petició dels 

pares o a demanda del propi tutor.  

� Fer seguiment de casos especials amb entrevistes periòdiques.  

� Informar a les famílies dels resultats acadèmics dels seus fills.  

� Realitzar una entrevista individual de final de curs per al lliurament de l’informe 

final.  

� Realitzar una reunió de presa de contacte amb els pares a l’inici del curs.  

 

6.3. Criteris d’avaluació  

L’avaluació a Primària és  contínua i global.  Té la finalitat de detectar les dificultats tan 

bon punt es produeixen, esbrinar les causes i prendre les mesures necessàries a fi que 

l’alumnat pugui continuar amb  èxit el seu procés d’aprenentatge. Té un caràcter 

formador, regulador i orientador del procés seguit per l’alumne/a.  Per tal de dur a terme 

aquesta avaluació es prendran com a referència: 

� Els criteris d’avaluació de cada àrea i curs i el grau d’assoliment dels objectius 

programats. 

� L’assoliment de les competències bàsiques.  

� El treball fet a classe i les tasques encomanades. 

� L’ interès i esforç per progressar demostrat per l’alumne. 
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6.3.1 Fases de l’avaluació  

L’avaluació es porta a terme en tres moments o fases: 

� Avaluació inicial: abans o en el moment d’iniciar-se el procés. A l’inici del curs es 

fan proves de les àrees instrumentals i es programen reunions de traspàs 

d’informació amb el tutor del curs anterior.  

� Avaluació del procés: durant el moment del procés d’aprenentatge. En els fulls 

de seguiment s’enregistra el procés que segueix l’alumne en l’adquisició dels 

continguts programats. 

� Avaluació final: en acabar el període del procés formatiu. Ens orienta del resultat 

final del procés d’aprenentatge de les diferents àrees i de la promoció de 

l’alumne al cicle o etapa següent.  

L’avaluació integrada en el procés d’ensenyament-aprenentatge es concreta també 

en: 

� L’ autoavaluació: L’equip de mestres del cicle fixa uns criteris a tenir en compte i 

els dona a conèixer als alumnes per tal que aprenguin a opinar enfront del seu 

treball, a partir d’uns referents. S’afavoreix així la reflexió sobre el propi procés 

d’aprenentatge. 

� L’avaluació de la tasca docent, modificant les estratègies utilitzades al  llarg del 

procés, adequant les activitats educatives que siguin precises i reajustant la 

programació dels continguts que s’estimi necessària. 

6.3.2 Instruments per avaluar 

Els instruments concrets per avaluar els continguts són els següents: 

Proves objectives, exàmens tradicionals, de tipus test, mapes conceptuals, resums, 

realització d’activitats d’aprenentatge, exposicions orals, graelles  d’observació, 

registres  anecdòtics, dinàmiques de grup, treballs de recerca, d’investigació, debats...  
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6.3.3 Comissió d’Avaluació 

A cada cicle hi ha una Comissió d’Avaluació que es  reuneix  un cop per trimestre. 

Aquesta Comissió, composta per l’equip docent de cicle, està presidida pel cap 

d’estudis. El tutor o tutora del cada curs actua  com a secretari o secretària de la sessió 

i estén una acta de la reunió.  

Després de cada sessió de la Comissió d’Avaluació, s’informa per escrit als pares, les 

mares o els representants legals de l’alumne.  

L’informe reflecteix els resultats obtinguts en l’avaluació en relació amb les àrees del 

currículum, la valoració del procés d’aprenentatge  de l’alumne, i els aspectes 

personals, evolutius i orientacions que es considera oportú esmentar.  

En la darrera sessió d’avaluació es fa la valoració final per àrees, la valoració global del 

progrés de cada un dels alumnes i es decideix la promoció de l’alumne al cicle o etapa 

següent. La decisió que un alumne estigui un any més en un curs, en qualsevol dels 

tres cicles de l’etapa d’educació primària, la pren la Comissió d’Avaluació i només la pot 

adoptar una vegada al llarg de l’etapa, com a norma general. Aquesta Comissió valora 

l’assoliment dels objectius programats i les repercussions positives i negatives 

previsibles respecte del procés global d’aprenentatge de l’alumne. En tots els casos els 

pares o tutors legals de l’alumne han de donar el seu consentiment per a la repetició de 

curs. 

 

6.4. Tractament de la diversitat  

L’atenció a la diversitat es considera un aspecte de màxima prioritat al nostre centre, 

per la qual cosa es dediquen a aquest apartat pràcticament tots els recursos humans 

disponibles.  

A la fi de planificar, promoure i fer el seguiment de les actuacions destinades a l’atenció 

a la diversitat de l’alumnat es dissenya anualment el Pla d’Atenció a la Diversitat. Per a 

tal efecte es constitueix la Comissió d’Atenció a la Diversitat que es reuneix, com a 

mínim, a l’inici i al final de cada curs. La Comissió concreta els criteris i prioritats 

d’atenció a la diversitat de l’alumnat i l’establiment dels recursos necessaris per 

atendre-la. 

El tractament de la diversitat a l’escola es concreta de la següent manera:   
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6.4.1 A Educació Infantil 

� Atenció individualitzada o en petit grup per part de la mestra d’Educació Especial 

a nens amb dificultats d’aprenentatge. 

� Atenció en petit grup per part de la mestra de reforç. 

� Desdoblaments: 

- Racons de joc simbòlic. 

- Reforç inclusiu i fora de l’aula. 

- Tallers de plàstica. 

- Informàtica. 

- Anglès. 

- Psicomotricitat. 

 

6.4.2 A Educació Primària 

� Atenció individualitzada o en petit grup per part de la mestra d’Educació Especial 

a nens amb dificultats d’aprenentatge, especialment en les àrees instrumentals. 

� Reforç inclusiu en l’àrea de català i/o matemàtiques. 

� Suport escolar personalitzat en alguns alumnes per reforçar les àrees 

instrumentals. 

� Atenció individualitzada als nens nouvinguts i d’incorporació tardana. 

� Reforç de lectura a cicle inicial. 

 

� Desdoblaments: 

- Català i matemàtiques. 

- Anglès  per treballar la metodologia AICLE (aprenentatge d’un part d’una 

àrea en anglès). 

- Tallers: Plàstica, Expressió... 

- Informàtica. 
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7. RENOVACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE  

7.1. Mecanismes de seguiment.  

 

El PEC de l’Escola Francesc Macià vol ser un projecte viu i dinàmic, que es contrasti   

amb la realitat de la seva implementació. Això implica que cada curs el Claustre, i 

posteriorment el Consell Escolar, avaluaran concretament el grau d’assoliment  dels 

objectius i de les actuacions del projecte que hagin estat inclosos en la Programació 

General  Anual. Aquesta valoració quedarà reflectida en la Memòria Anual del Centre. 

 
7.2. Indicadors de progrés.  
 

La majoria d’aquests indicadors de progrés referits a resultats estan contemplats en el 

Projecte de Direcció 2012-16: 

� El manteniment d’un nivell alt en comprensió lectora de la prova d’Avaluació 

Diagnòstica. Més del 90% d’alumnes haurien de superar la prova. 

� El 70% dels alumnes de cicle mitjà i cicle superior hauria d’estar en el nivell que 

li pertoca d’Eficàcia Lectora (prova de juny). 

� L’augment d’1 punt la mitjana d’escola en els resultats de la prova d’ACL de 

juny. 

� El 60% - 70% d’alumnes de P-5 assoleixen la lectura i escriptura en lletra lligada 

en acabar el curs. 

� La diferència entre la prova d’Avaluació Diagnòstica de cinquè i la de 

Competències Bàsiques de sisè no hauria de superar el 10%. 

� La millora de 8-9 punts en la superació de la Competència Matemàtica de les 

proves de Competències Bàsiques de sisè en 4 anys (curs 2015-16). En la 

situació final proposada, l’índex d’alumnes que haurien de superar l’àrea en 

acabar l’Educació Primària hauria de ser del 86-88%. 

� L’augment d’un 15% global del càlcul mental entre la prova de setembre i juny. 

� El manteniment o millora del 80% d’alumnes que superen la prova de llengua 

anglesa en la prova de sisè. 

� La participació de l’alumnat  en risc d’exclusió social en les sortides i excursions 

hauria de ser d’un 95%-98% 
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� La participació de l’alumnat en risc d’exclusió social en els projectes promoguts 

per l’ajuntament hauria de ser d’un 95%-98%. 

� La pertinença a l’Associació de Mares i Pares hauria de ser d’un 95-98 %de 

famílies. 

� L’assistència dels pares/mares/tutors a les reunions d’inici de curs hauria de ser 

superior al 80%.  

� L’augment considerable de l’ús del correu electrònic per a les informacions a les 

famílies i, per tant, disminució de les comunicacions en paper. 

� L’adaptació i/o elaboració de les programacions d’aula. 

� La revisió dels llibres de text i material complementari en acabar cada curs. 

� El 100% dels documents de centre haurien d’estar actualitzats i aprovats. 

� L’elaboració i posterior revisió, cada quatre cursos, de les Normes d’Organització 

i Funcionament de Centre (NOFC). 

� El document sobre el Pla d’Acollida del professorat que s’incorpora a l’escola 

hauria d’estar elaborat. 

� La mitjana de grau de satisfacció del professorat sobre el Projecte de Direcció 

hauria de ser igual o superior  al 75%. 

� La revisió cada quatre cursos del Projecte Lingüístic (Elaborat el 2008). 
 

7.3. Retiment de comptes a la comunitat escolar i a  la administració.  

    El Projecte Educatiu del Centre es concretarà cada curs en la Programació General   

    de Centre (Pla Anual) i  en el Projecte de Direcció que actualment te una vigència de  

    quatre cursos. 

    La rendició de comptes a l’Administració es far à a través de : 

� Els resultats obtinguts en les proves externes i  internes (Avaluació Diagnòstica a 

Cinquè i Competències Bàsiques a Sisè). 

� La Memòria Anual de cada curs. 

� Els indicadors de progrés del Projecte de Direcció. 

    El seguiment i valoració del funcionament, gest ió dels recursos i documents  

    del centre es durà a terme mitjançant la realit zació de: 

� Reunions de Cicle Gran i Petit. 

� Reunions d’equips de Coordinació. 

� Reunions de Claustre. 

� Avaluació final a través de l’aprovació de la Memòria Anual del Curs per part del 

Consell Escolar. 
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Sistema d’actualització de continguts:  

� El PEC serà revisat cada quatre anys (en acabar cada Projecte de Direcció). 

El procés de revisió procurarà que tots els membres de la Comunitat Educativa hi 

puguin participar, fent propostes de millora. 

 

 

 

“El nostre Projecte Educatiu del Centre té per finalitat plasmar de 

forma coherent l’acció educativa adoptada després d’un anàlisi de la 

pròpia realitat i del context socioeconòmic i cultural. Ha de garantir 

que la intervenció pedagògica sigui coherent, coordinada, 

progressiva i assumida pel conjunt de la nostra comunitat educativa.” 
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8. ANNEXOS 

8.1. Annex 1: Normes d’Organització i Funcionament de Centre.  

8.2. Annex 2: Projecte Lingüístic.  

8.3. Annex 3: Carta de Compromís Educatiu.  

8.4. Annex 4: Normes de Convivència.  

8.5. Annex 5: Programa “Escoles Verdes”.  

8.6. Annex 6: Pla Experimental de Llengües Estrange res “Crafts & Science”.  

8.7. Annex 7: Projecte d’Innovació ”La nostra escol a. Una comunitat TIC”.  

8.8. Annex 8: Pla de Funcionament del Menjador.  

8.9. Annex 9: Pla d’Acollida del Professorat.  

8.10. Annex 10: Pla d’Acollida de l’Alumnat.  

8.11. Annex 11: Pla d’Acollida dels Alumnes en Pràc tiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


