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HISTÒRIA 
 
L'Escola Llebetx inicià la seva activitat  l'any 1968, 
inspirant-se en els principis de la pedagogia activa  i 
d'escola catalana. Des dels seus inicis assumí  la 
catalanitat,  acollint en un procés d'integració també els 
nens i nenes de parla castellana. 
 
En principi la titularitat de l'Escola era assumida per  
una sola persona, més endavant es creà una Societat 
Limitada integrada per treballadors i treballadores del  
centre,  durant aquest temps l'Escola s'ubicava en  dos  
edificis  particulars.  L'any  1980,  hom  constituí una 
Cooperativa de  pares, mares  i mestres per fer  front  a  
la construcció d'un  nou edifici  que reunís  les  
condicions  exigides per la legislació  i necessàries per 
tramitar  la integració a  la Xarxa d'escoles públiques. 
 
Al  llarg  de  la  seva  història  l'Escola  ha  format  part  
de l'associació  de  Mestres  Rosa Sensat,  Coordinació  
escolar  i Col�lectiu d'Escoles per l'Escola Pública 
Catalana,  assumint els punts de la reivindicació per 
l'Escola  Pública: laica, gratuïta, catalana, democràtica, 
oberta a tothom. 
 
L'Escola  forma  part  de  la  Xarxa  d'escoles  públiques  
de la Generalitat de Catalunya des de l'u de juny  de 
1988,  amb el nom d'Escola Pública Llebetx.  
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TRETS 
D’IDENTITAT 
 
ACOLLIDORA 
 

 

 
Una Escola acollidora és aquella en la qual 
tothom pot sentir-se ben rebut, acceptat i 
valorat. 
 
La comunitat educativa està formada cada dia 
més per persones de diverses procedències, 
interessos o expectatives.  L’escola ha d’acollir 
i donar respostes a les necessitats de cadascú 
dins del marc d’aquest projecte educatiu. 
 

 

Per això: 
 
• Disposem d’un pla d’acollida que facilita la integració 

de l’alumnat, les famílies i els professionals a la 
dinàmica escolar en el qual es dóna tota la 
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informació necessària per donar-nos a conèixer i es 
resolen els dubtes que se’n poden derivar. 

 
• Possibilitem que tothom pugui trobar el seu lloc 

sentint-se part activa de la comunitat escolar, 
fomentant la participació en els diferents àmbits 
(Consell Escolar, comissions, assemblees, AMPA....). 

 
• Escoltem i donem respostes a mesura que van 

sorgint dubtes en el dia a dia de la vida escolar. 
 
• Procurem crear un bon clima en els diferents espais i 

situacions escolars respectant unes normes bàsiques 
de convivència. 

 
• Manifestem, de manera recíproca, el que esperem 

de cada persona d’aquesta comunitat. 
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DINÀMICA 
 
 

Entenem dinàmica la comunitat educativa en 
constant moviment, que evoluciona en i amb 
el temps, que sap avaluar amb sentit crític les 
innovacions i els canvis, i integrar-los a 
l’escola i a la manera de treballar en aquells 
casos en què es veu poden ser enriquidors en 
el procés d’ensenyament. 

 
 
 
Per això: 
 
• Tenim inquietuds pedagògiques i tecnològiques i 

veiem la necessitat de renovar-nos. 
 
• Els nostres plantejaments són flexibles.  Volem tenir 

la capacitat d’adaptar-nos a les noves tecnologies i 
als nous reptes i ser capaços de donar resposta als 
continus canvis. Som una escola viva i en moviment 
que s’involucra en el seu entorn.  

 
• Tenim en compte la participació dels diferents 

estaments, famílies, mestres, alumnes i altre 
personal. 

 
• Busquem l’originalitat i potenciem la creativitat en 

qualsevol àmbit: festes, àrees  d’aprenentatge.... 
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• Facilitem els canvis i les ganes d’experimentar a 
partir d’una reflexió o una necessitat de l’equip. 

 
• Mantenim una actitud oberta i acollim amb interès 

les noves propostes que considerem enriquidores. 
 
• Reflexionem sobre la nostra feina. Procurem que hi 

hagi sempre discussió  pedagògica per tal de 
garantir la motivació i coherència d’escola. Veiem els 
nous reptes com elements que ens ajuden a millorar 
i de vegades a fer més fàcil i engrescadora la feina.  
Volem trobar l’equilibri entre l’ambició renovadora i 
la por a la feinada que poden representar algunes 
propostes. 

 
• Anualment incloem en el Pla de Centre uns temes 

pre-acordats d’àmbit pedagògic que afecten tots els 
nivells. Fomentem espais i canals de debat per tal de 
compartit amb tot l’equip docent les reflexions, els 
nous projectes, les inquietuds i els dubtes. 

 
• Potenciem i facilitem  la participació de tot el 

professorat en activitats de formació, 
assessorament, jornades pedagògiques, intercanvis 
amb altres escoles.... 

 
• Garantim que l’experiència recollida en qualsevol 

tipus d’activitat formativa pugui enriquir la resta del 
claustre creant els canals i els espais necessaris. 

 
• Fomentem la participació de les mares i pares en 

l’activitat escolar mitjançant les comissions, reunions 
de famílies, entrevistes i delegats i delegades d’aula. 

 
• Procurem mantenir informada la comunitat 

educativa donant a conèixer les tasques més 
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significatives que es porten a terme al centre:  
exposicions de treballs, bloc, revista escolar, 
correus electrònics... 
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PLURAL 
 

 
Una escola plural és aquella que educa en la 
diversitat, que, per tant, valora les 
singularitats de cada persona, entenent que 
vivim en societat i que cal ser tolerant davant 
les particularitats pròpies i les dels altres. 
 
Una escola plural respecta les diferències 
sempre i quan, aquestes no vagin en contra 
dels valors i actituds que l’escola vol trametre. 

 
 

 
Per  això: 
 
• Escoltem, mirem què passa  en el nostre entorn i 

acceptem els canvis que se’n poden derivar. 
 
• Acollim l’alumnat que ve d’altres cultures volent 

conèixer i respectar la seva cultura d’origen. 
 
• Fomentem la interrelació de tots els alumnes en la 

dinàmica de l’escola, potenciant activitats que 
afavoreixin la relació i el coneixement entre tot 
l’alumnat. 

 
• Entenem i acceptem la singularitat com a font 

d’enriquiment personal  i col�lectiu i la fem 
extensible a tots els estaments (alumnes, pares, 
mestres i tots els treballadors i treballadores de 
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l’escola) sempre que les singularitats no atemptin els 
drets humans i democràtics, la salut i la dinàmica 
general de l’escola. 

 
• Establim canals de comunicació  entre els diferents 

estaments de l’escola tot fomentant el diàleg. 
 
• El laïcisme i l’aconfessionalitat han de ser 

irrenunciables per tal de donar cabuda a totes les 
creences i opcions. L’escola no adoctrina en cap 
opció religiosa,  tan sols ha de  conèixer i fer 
respectar les diferents creences.  Entenem que les 
vivències religioses pertanyen a l’àmbit familiar i és 
en aquest marc on les famílies han de fer les 
actuacions que creguin pertinents. 

 
• L’escola és un lloc de llibertat i de convivència on 

s’aprèn a respectar totes les creences, tant si són 
religioses com si no. 
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EDUCADORA 
 

 
 
L’Escola té en compte la globalitat de la  
persona i ha de proporcionar a l’alumnat una 
formació integral. Ha de preparar per a la 
vida, capacitant l’alumnat per dialogar amb 
les interpretacions que altres fan del món . 
 
S’identifica amb el treball d’educació per la 
igualtat i propugna la no discriminació per raó 
de sexe. 
 
Ha de donar eines a l’alumnat per seguir en la 
seva educació en el futur, en un món que 
hom preveu molt canviant, així mateix ha 
d’ensenyar maneres de comportar-se i anar 
per la vida. Intenta donar estratègies per 
respondre a diferents situacions aprofitant la 
interacció entre els membres de la 
col�lectivitat per analitzar, treure conclusions i 
propostes de millora i actuació. 
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Per això: 
 
• Treballem per desenvolupar diferents àmbits de la 

persona: l’afectiu, l’emocional, l’intel�lectual.  
Intentem que l’alumnat assumeixi el seu propi 
coneixement, les seves limitacions i possibilitats per 
aprendre i acceptar els altres i respectar-los.   
Treballem perquè la coeducació sigui real fent que 
les relacions entre nois i noies estiguin marcades  
per allò que cada persona  és i no en funció dels seu 
sexe, proporcionant a l’alumnat models ètics i de 
reflexió que li permetin construir unes relacions 
obertes entre els dos sexes, evitant papers 
preestablerts i situacions de desigualtat;  cap 
persona no ha de ser discriminada en els jocs, en els 
treballs o en les responsabilitats de classe. 

 
• Volem que l’alumnat aconsegueixi la seva integració 

social a l’aula, afermar el seu sentiment de 
pertinença a un grup que comparteix uns interessos, 
volem que l’alumnat aprengui a acceptar diferents 
maneres de pensar, d’actuar i de viure.  Ho 
treballem reflexionant amb l’alumnat, deixant que 
prengui decisions al seu nivell, donant pautes per a 
què resolgui els seus conflictes, transmetent 
seguretat i confiança per tal que sàpiga trobar les 
seves respostes. 
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L’Escola vol transmetre a l’alumnat la 
capacitat crítica que ha de tenir qualsevol 
persona, incloent-hi el respecte als altres con 
un valor en si mateix i com a reforç a la 
validesa de les pròpies opinions. Aprendre i 
transmetre valors que afavoreixin el respecte, 
la tolerància, la col�laboració i la participació.  
Ha d’afavorir la socialització, la convivència, la 
responsabilitat que permetin a l’alumnat 
actuar de manera autònoma des del seu 
desenvolupament personal. 
 

 
Per això: 
 
• Volem construir projectes col�lectivament, tenint en 

compte les capacitats i interessos de les diferents 
edats. 

 
• Creem espais i situacions on sigui necessari escoltar 

l’altre, acceptar compromisos, saber argumentar les 
opinions, aprendre a cedir i a pactar. 

 
• Ensenyem a aprendre a valorar l’esforç i les 

actuacions necessàries per aconseguir els objectius 
que ens hem proposat col�lectivament.  Les 
assemblees de classe són un espai de diàleg 
imprescindible, en els cursos més grans vehiculen 
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les accions que van més enllà de la gestió de la vida 
a l’aula (parades, obres de teatre...)  i la implicació 
en la gestió de la dinàmica escolar (comissions de 
revista, de festes, de biblioteca).  

 
• Fem de les aules un espai de vida on són 

necessàries les normes, les responsabilitats 
col�lectives i les personals en els càrrecs de l’aula i 
en aquells que en transcendeixen. 

 
• La correcta regulació de la convivència afecta també 

els espais compartits  (tallers, racons, grups 
intercicle)  i les activitats que es realitzen més enllà 
de l’horari lectiu  (menjador, activitats esportives, 
tallers, sortides escolars...). 
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L’Escola no només instrueix, educa junt amb 
les famílies. L’alumnat ha de construir el seu 
criteri i el seu coneixement a partir  del treball 
cooperatiu, en interacció amb els altres i amb 
suport afectiu del professorat. 
 
Saber i aprendre suposen un esforç, també 
ensenyar, però aporten el plaer de conèixer, 
de comprendre i de descobrir. 
 
L’Escola ha de transmetre informació i 
ensenyar a utilitzar-la per tal que l’alumnat 
pugui construir el seu coneixement, per això 
és important ensenyar a buscar a interpretar, 
a preguntar i a discernir. 
 
La funció educativa i la instructiva han 
d’equilibrar-se, sense perdre mai de vista la 
qualitat de la instrucció. 

 
 
Per això: 
 
• Intentem crear situacions d’ensenyament-aprenen-

tatge constructivista i dialògic,  partir d’allò que sap 
l’alumnat  i de les seves possibilitats, dialogant i 
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construint el coneixement junt amb el altres i amb 
tot allò que ens poden aportar.  No oblidem el món 
dels adults en el qual l’alumnat s’hi veu implicat: 
accedeix a la seva informació i la interpreta.  

 
• Es creen situacions d’aula i de treball i s’utilitzen 

diferents espais educatius, el medi també ho és, les 
sortides i les colònies, els tallers i les activitats 
extraescolars. 

 
• Ensenyem l’alumnat a accedir a diferents fonts 

d’informació: bibliogràfiques, mitjans audiovisuals, 
informàtiques i tecnològiques. 

 
• Potenciem els canals d’informació i comunicació amb 

les famílies per tal de què s’hi puguin implicar i 
compartir els processos educatius: reunions de 
classe, entrevistes personals, aportacions de 
materials des de casa, informacions de vivències....  
Així mateix el treball sistemàtic i les tasques escolars 
han de comptar amb la col�laboració i el seguiment 
de les famílies quan es realitzen a casa. 
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L’alumnat té diferents capacitats 
d’aprenentatge, però tothom té capacitat 
d’aprendre. 

 
Els continguts educatius han de tenir en 
compte els conceptes, els procediments i les 
actituds, de manera que els  aprenentatges 
puguin ser significatius i funcionals. 

 
L’Escola ha de formar persones competents, 
sense descuidar la consolidació d’hàbits de 
treball, organització i convivència. 
 

 
Per això: 
 
• Tenim en compte les diferents capacitats i nivells. 

Les situacions i espais educatius han d’afavorir la 
participació, la implicació i l’aprenentatge de tot 
l’alumnat;  de manera que tothom pugui rendir al 
màxim de les seves possibilitats. 

 
• Prioritzem els recursos humans de manera que la 

diversitat a les aules pugui ser atesa:  grups 
flexibles, grups internivells, suport a les aules per 
afavorir el treball en petit grup, suport 
individualitzat. 
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• L’alumnat que presenta discapacitats o deficiències 

greus i permanents és atès en les Unitats 
Específiques, aquestes permeten l’adaptació dels 
currículums respectant els diferents ritmes de treball 
i tenint en compte les dificultats.  Vetllem per la 
inclusió i participació en els diferents grups de 
referència i en la dinàmica escolar.  Aquest 
intercanvi és enriquidor per a tothom. 

 

 
 
En tant que l’escola familiar i acollidora, 
l’escola pot educar en àmbits relacionats amb 
la quotidianitat  i al mateix temps afavorir el 
coneixement de l’entorn i els referents 
culturals. 
  
Com escola catalana està oberta a la realitat 
del nostre país i al seu coneixement partint de 
la vivència de les situacions més properes de 
la ciutat i la implicació com a ciutadans i 
ciutadanes.  Ha de propiciar que l’alumnat 
entengui aquesta realitat en el marc més 
ampli d’una societat intercultural. 
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Per això: 
 
• Intentem convertir en activitats d’aprenentatge 

diferents situacions que tenen lloc a l’escola, el dia a 
dia a les aules, el projecte de grup. 
Els referents propers són importants però no 
oblidem els referents de la vida de la ciutat i el 
coneixement d’aquesta, la celebració de les festes i 
les seves aportacions culturals, aquestes, faciliten, 
també, a l’alumnat nouvingut   i a les seves famílies, 
el coneixement i la integració a la cultura catalana 
sense la renúncia a les pròpies arrels. 

     
• El català és a la llengua vehicular i d’aprenentatge 

des dels inicis de l’escolaritat. 
 

 
 
L’Escola ha de mantenir el seu compromís 
d’educar en els valors democràtics i el 
respecte als Drets Humans malgrat les 
contradiccions socials que puguin aparèixer. 
 

 
Per això: 
 
• Considerem que l’escola és la principal eina de 

coneixement perquè es basa en l’afecte, la 
responsabilitat, la democràcia i l’apreci de la cultura 
i el saber.  Compartim i transmetem valors com el 
companyerisme i l’amistat. 
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- Intentem transmetre el valor de les coses per tal 
que l’alumnat respecti i faci un bon ús dels  
materials i els espais compartits. 
 
 
 
L’objectiu de l’Escola és aprendre a ser millors, 

no els millors. 
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CONCRECIÓ DE 
L’ESTRUCTURA 

 

Com ens organitzem 
 
La comunitat educativa està formada pels diferents 
estaments: 
 

El professorat 
 
L’equip docent està format pel professorat tutor de les 
tres aules d’ Educació Infantil, les sis d’Educació 
Primària i les tres unitats d’alumnes amb necessitats 
educatives específiques , així com el professorat amb 
funcions de suport, especialitat (música, educació física, 
educació especial i anglès) i/o direcció. També formen 
part de l’equip les educadores i les vetlladores. 
 

El personal d’administració i serveis. 
 
Està format pel conserge i l’auxiliar administrativa, 
depenents de l’Administració. 
 

Altre personal.  
 
Per una banda s’inclou tot el personal que es deriva  dels 
serveis que ofereix i gestiona l’AMPA de l’Escola Llebetx 
d’Adarró. Està format per les persones encarregades de cuina i 
menjador, les coordinadores  de les activitats extraescolars i 
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esportives,  l’administració d’aquests serveis i els monitors i 
monitores.  
 
Per altra banda, comptem també amb professionals 
itinerants: Representants de l’Equip d’Assessorament 
Psicopedagògic del Garraf, logopedes, fisioterapeutes i 
serveis del CSMIJ 
 

L’alumnat. 
 
Els nens i les nenes que assisteixen al centre, a les tres 
aules d’Educació Infantil, a les tres d’Educació Especial i a 
les sis de primària constitueixen aquest estament. 
 

Les famílies. 
 
Formen part d’aquest estament els pares i mares de 
l’alumnat de l’escola. 
 

 

Com funcionem 
 

El professorat 
 

Tots els membres del professorat formen part d’un cicle, 
en tant que tutors, tutores i/o especialistes.   
A l’escola funcionen els cicles d’Educació Infantil, Cicle 
Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior d’Educació Primària   
El seu funcionament afavoreix el treball en equip   del 
professorat. Cada cicle està representat per un coor-
dinador o coordinadora que fa de pont entre l’equip 
directiu, els membres del propi cicle i la resta del claustre. 
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L'equip  ha  de transmetre informació als altres cicles i  als   
òrgans  col·legiats  de l'Escola.  
Les seves funcions  són: 
- Aplicar  els  criteris bàsics de la programació  al 

cicle  i establir  lligams  entre  les programacions  
dels  diferents nivells. 

- Harmonitzar    les    diferents   propostes    me-
todològiques    intensificant el treball interdisci-
plinari. 

- Analitzar  i cercar solucions als problemes que  
l’alumnat  pugui plantejar.  

- Establir  programes  d'avaluació i adequació dels 
currículums.   

- Coordinar-se  amb el responsable d'educació 
especial. Mantenir la connexió amb l'E.A.P. 

- Programar  activitats conjuntes de cicle:  sorti-des,  
fes-tes, tallers... 

- Organitzar activitats inter-cicles. 
- Plantejar i orientar el contacte amb les famílies. 
- Escollir el coordinador o coordinadora. 
- Organitzar cada curs una de les festes que se 

celebren conjuntament a l’Escola. 
 
Comissions 
 
- Composades per membres del professorat, així com 

per alumnes i altres membres de la comunitat 
educativa, segons els casos. Tenen la funció de 
dinamitzar la participació en   els  diferents àmbits 
educatius a partir de les necessitats de l'Escola. 

- Les   comissions que funcionen són: 
- Comissió de festes: formada per alumnat de CS i per 

mestes d’un cicle (de manera rotativa al llarg del 
curs: cada cicle una festa). 

- Comissió de biblioteca i recursos materials: formada 
per   mestres. Té cura del manteniment i la 

PEC LLEBETX                                                         24/32 

dinamització de la biblioteca i dels fons de materials 
educatius. La responsable de la Biblioteca coordina 
la intervenció de l’alumnat en el servei i la dels 
altres mestres. 

- Comissió de revista: la formen alumnes i mestres. 
S’encarrega de l’edició de la revista “Llebetx té la 
paraula”. 

- Comissió d’atenció a la diversitat (CAD): formada 
per mestres. Coordina els professionals que 
intervenen en l’àmbit de l’educació especial i el 
suport, així com les actuacions que se’n deriven. 

- Comissió d’agenda 21 escolar: formada per mestres 
i representants Eco-Dlegats de les classes. 
Dinamitzen les activitats del centre relacionades 
amb la cura del medi ambient. 

 
Equip de Coordinació 
 
Està format pel Cap d'estudis i els coordinadors dels 
diferents cicles. 
 
Les seves funcions són: 
Coordinar les actuacions pedagògiques dels diferents 
cicles. 
Transmetre  i rebre informacions que provenen dels  
diferents cicles i de l'Equip Directiu. 
Participar en l'elaboració de l'ordre del dia del Claustre. 
Vetllar  per  la  unitat de la línia  metodològica  dins  els    
cicles i per la coordinació en els canvis de nivell i cicle. 
Promoure i dinamitzar activitats de discussió 
pedagògica. 
Unificar  criteris en la utilització de material pedagògic i 
llibres de text. 
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Claustre  
 
És   l’òrgan de  participació   del   professorat  en  el  
funcionament i gestió del centre.  
Les seves funcions són: 
- Programar les activitats docents del centre. 
- Promoure   iniciatives  en  l'àmbit  de  l'experimen-

tació i la investigació pedagògica. 
- Planificar, organitzar i avaluar les activitats peda-

gògiques i educatives que tindran lloc durant el curs 
escolar.  

- Elegir  els  seus  representants en el  Consell  
Escolar  del    centre. 

- Informar  i aportar propostes al Consell escolar i a  
l'Equip    Directiu  sobre l'organització i programació 
general i per al desenvolupament de les activitats 
escolars complementàries  i extra-escolars. 

- Fomentar la participació en activitats de formació 
permanent del professorat tenint en compte les 
necessitats de l'Escola. 

 

L’alumnat 
 
Partint de  la vivència a la  classe  fomentem la 
participació   dels nens i nenes en tot allò  que afecti la 
seva  situació en   el  centre  buscant  canals  que  els  
permetin  expressar les opinions, formar-se un criteri i 
prendre decisions. 
Aquesta participació es concreta en: 
 -Assemblees generals de classe. 
 -Assemblees de cicle i intercicle. 
 -Assemblees de delegats/des.   
 -Assemblees d-Eco Delegats 
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Els delegats són escollits per les classes i les seves 
tasques són: 
 
- Ser representant del curs. 
- Recollir i fer propostes en les assemblees de classe o 

de cicle. 
- Ser  portaveu de la classe a l’assemblea de delegats 

i delegades 
- Els/les alumnes del Cicle superior participen a les 

comissions de festes,  biblioteca,  i revista.  
 
L’alumnat del cicle mitjà també forma part de la 
comissió de revista. 
 

 

Les famílies 
 

La implicació  dels pares i  mares en el projecte  
d'escola és   imprescindible per poder dur-lo a terme, 
per això és necessari   un  diàleg  escola-famílies a fi  
d'anar   unificant  criteris d'actuació respecte els nens i 
nenes. 
 
A nivell organitzatiu les famílies es constitueixen en 
associació .   L'Associació  de  pares  i mares té com a 
objectius planificar activitats que permetin la 
consolidació d'un moviment de pares i mares per tal 
d'aconseguir una millor qualitat de l'ensenyament a 
partir de la implicació en el Projecte Educatiu  i de 
gestionar conjuntament amb l'Escola diferents àmbits. 
 
La Junta de l'Associació de pares i mares  i el Claustre 
estan en   contacte   per establir  unes línies  d'actuació   
conjuntes i eficaces. 
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Les seves funcions són: 
 
- Promoure la intervenció dels pares i mares  en la 

gestió del centre, i    a  tal  efecte  proposar  
candidats  al  Consell  Escolar  en representació del 
les famí-lies  

- Cooperar en les activitats educatives del centre, 
escoltant i    informant  al Consell escolar pel que fa 
a  l'establiment  de    criteris  per  a  la participació  
en  activitats  culturals, esportives   i recreatives. 

- Programar  i  realitzar activitats pròpies  de  
l'Associació,    així com organitzar l'adquisició 
col�lectiva i la distribució    dels mitjans necessaris 
per a l'educació que estiguin a càrrec  dels pares i 
mares. 

- Informar  a les  famílies de les activitats de  
l'Associació i del    centre,  impulsant el ple exercici 
dels drets i el compliment    dels deures. 

- Fer  de nexe entre el centre i el seu entorn,  
facilitant  la    col�laboració  en  l'àmbit  social, 
cultural,   econòmic  i    laboral. 

- Realitzar   activitats  culturals  i  de  formació  de  
pares i mares organitzant-ne també d'altres de tipus 
esportiu i recreatiu. 

- Escollir  delegats  i delegades de  classe  que  
permetin una    participació més directa de les 
famílies en la vida escolar. Aquests delegats/des 
formen part de la comissió pedagògica de l’AMPA i es 
reuneixen periòdicament. 

 
Els serveis que  gestiona l’AMPA, són: 
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Menjador 
 
El servei de menjador s'entén com una  continuïtat  del 
procés   educatiu dels nens i nenes,  que poden 
utilitzar-lo  de manera   fixa o eventual. 
 
La gestió del menjador és portada a terme, de manera 
conjunta,   per part de l'Associació de Pares i Mares, de 
l'Equip Directiu i de la participació voluntària d’alguns 
membres del claustre. A tal   efecte  funciona la 
comissió de menjador que té les següents funcions: 
 
- Elaborar  la normativa d'hàbits alimentaris i de 

comportament. 
- Tenir coneixement de la gestió econòmica: 

pressupost, compres ... 
- Tenir cura de la revisió i conservació del material. 
- Vetllar perquè els famílies rebin informació sobre les 

actituds,  hàbits i alimentació dels seus fills i filles. 
- Revisar de manera periòdica el funcionament del 

menjador. 
 
La normativa de menjador i els hàbits a adquirir figuren 
en el   reglament intern del servei de menjador. 
 
Activitats extraescolars 
  
Com  a  continuïtat del treball escolar i entenent  que  
forma   part  de  la  formació  integral del  nen  l'Escola  
organitza   activitats fora de l'horari lectiu. 
 
L'organització i control d'aquestes activitats correspon a  
la   Junta  de  l'Associació de Pares i Mares, l'Equip  
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Directiu, amb la col�laboració del Claustre de 
professors, i l'aprovació del Consell Escolar. A tal efecte 
funciona la Comissió d'activitats extraescolars. 
 
Malgrat  que  aquestes  activitats han de  tenir  un  
caràcter   voluntari,  es  potencia  la participació  del  
màxim  nombre   d'alumnes entenent que formen part 
del Projecte Educatiu.  Per   això es procura que l'oferta 
sigui àmplia i atractiva. 
 
Les activitats s'organitzen en tallers d'expressió, 
creació, formació  i activitats esportives. 
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El Consell Escolar de Centre 
 
És l'òrgan de representació dels diversos sectors de la 
comunitat educativa, pel que fa a la seva composició i 
estructura. Per que fa al funcionament, és l'òrgan de 
participació col�legiada de tots els seus membres en el 
govern del centre. 
Les   seves funcions són: 
 
- Participar en el procés d’elecció de la Direcció del 

centre. 
- Revisar i aprovar el Projecte Educatiu del Centre 

tenint en compte les disposicions educatives vigents 
i les aportacions dels diferents sectors. 

- Aprovar i avaluar el Pla anual del centre i la memòria 
corresponent, presentats per l’Equip Directiu i 
elaborat per tot el claustre de professors i 
professores a l’inici i al final del curs. 

- Promoure  l'optimització  de  les  instal�lacions  i  
l'equip    escolar,   així  com  vetllar  per  la seva  
conservació   i    renovació. 

- Aprovar  el  projecte  de pressupost pel  centre,  fer-
ne  el    seguiment i avaluar la liquidació anual. 

 
- Revisar i aprovar les directrius   per   a   la   progra-

mació    i    desenvolupament de les activitats com-
plementàries,  visites i    viatges,  menjadors i colò-
nies escolars, amb la col�laboració    de l'Associació 
de pares i mares. 

- Revisar i aprovar els  criteris  sobre la participació 
del  centre  en    activitats  culturals,  esportives i 
recreatives,  així  com    aquelles  accions  assis-
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tencials a les quals el centre  pogués  prestar la seva 
col�laboració,  escoltada  l'Associació  de    pares. 

- Revisar i aprovar les relacions de col�laboració amb  
altres  centres    amb finalitats culturals i educatives. 

- Supervisar  l’activitat  general  del centre en els 
aspectes administratius i docents. 

- Revisar i aprovar el reglament de règim interior. 
- Conèixer els conflictes disciplinaris que s’hagin pogut 

produir, així com la seva resolució. 
 
Es reuneix habitualment en quatre ocasions al llarg del 
curs.  
Funcionen les comissions econòmica i permanent. 
 

Les institucions 
 
L'Escola forma part  del Consell  Municipal d'Ensenya-
ment on   hi participen un  representant de  l’estament 
mestres i un de l’estament pares i mares del centre que  
recullen i   trameten les diferents propostes. 
Participem  en  les  reunions  i  treballs  conjunts   que  
es   realitzen amb la resta d'escoles de la comarca. 
Col�laborem des del  nostre àmbit amb  la resta 
d'institucions   relacionades   amb   el  món de  l'ense-
nyament:  Ajuntament, Generalitat, Diputació de 
Barcelona , Consell Comarcal del Garraf i d'altres. 
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