
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 



QUÈ ÉS EL PEC 

ÉS LA MÀXIMA EXPRESSIÓ D’AUTONOMIA DE CENTRE. 

DEFINEIX ELS OBJECTIUS DEL CENTRE. 

CONCRETA, INTERPRETA I APLICA ELS TRETS CARACTERÍSTICS DE L’ESCOLA I  DE CENTRE  

SEGONS LA NORMATIVA VIGENT. 



DOCUMENTS QUE PENGEN DEL PEC 

NOFC 

Projecte de Direcció 

Programació General Anual 

Memòria Anual 

Programacions d’aula 

 

Pla Tac 

PLC 

Pla de Convivència 

Pla d’acció tutorial 

Documents que marquen línia d’escola 



GRANS EIXOS 

 Aprendre a conèixer. L'educació ha de garantir que els nostres alumnes 
tinguin la curiositat i l'interès per aprendre. 

 Aprendre a fer. Adquirir unes competències que els capacitin per treballar 
en equip i fer front a gran nombre de situacions sortint enfortits de cada 
experiència. 

 Aprendre a viure junts. Hem de desenvolupar en ells competències socials, 
per saber realitzar projectes en comú, resoldre de forma adient els 
conflictes, amb actituds de comprensió, tolerància i respectant sempre els 
valors de pluralisme i pau. 

 Aprendre a ser. millora de tots els àmbits de la pròpia personalitat per 
actuar amb autonomia, responsabilitat personal i criteri propi. 

 

 



OBJECTIUS DE CENTRE 

Millorar els resultats educatius. 

Prioritzar el tractament de la diversitat, inclusió i cohesió social. 

Promoure la implicació entorn familiar i social. 

Integrar treball competència emocional al currículum. 

 



CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT CURRICULAR 

 Establir Criteris d’avaluació de cada nivell. 

 Incidir en els aspectes metodològics per la millora 

d’aprenentatges. 

 Detectar i seqüenciar els aprenentatges clau de les 

diferents àrees. 



CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 
 Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís de les famílies en el procés 

educatiu de llurs fills.  

 Desenvolupar la competència emocional. 

 Garantir als infants l’estabilitat i la regularitat necessàries per a facilitar-los 
l’aprenentatge, i també l’autoestima amb relació a tot el que aprenen.  

 Fer efectiva la no-discriminació de l’alumnat. 

 Assegurar el seguiment sistemàtic de les activitats i els projectes de grup.  

 Integrar l’alumnat  a diversos col.lectius, en aplicació del principi d’inclusió. 

 Potenciar les capacitats individuals dels alumnes. 

 Afavorir  l’esforç individual i grupal, especialment en el treball quotidià de 
l’escola. 

 Fer possible una avaluació objectiva del rendiment escolar.   

 Documentar els processos individuals o de grup per compartir-los amb els 
infants i les famílies.  

 



LÍNIA METODOLÒGICA 

 Principi d’individualització. 

 Aprenentatge significatiu. 

 Aprenentatge cooperatiu. 

 Integració de les TAC. 

 Treball artístic. 

 Educació emocional. 



INCLUSIÓ I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. 

CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

 Mesures universals 

 Suports addicionals: SEP 

 Suports intensius per a NEE. 

 Aula d’acollida 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORS DEL PEC 

 

 

- MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS DE TOT L’ALUMNAT D’ACORD 
AMB  ELS PRINCIPIS D’EXCEL·LÈNCIA I EQUITAT. 
 
- PRIORITZAR EL TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT PER AFAVORIR LA 
COHESIÓ SOCIAL, GARANTIR LA INCLUSIÓ ESCOLAR I PREVENIR EL 
POSSIBLE ABSENTISME DEL NOSTRE ALUMNAT 
 

- PROMOURE LA IMPLICACIÓ I LA COL·LABORACIÓ EDUCATIVES DE 
L’ENTORN FAMILIAR I SOCIAL 
 
 

 
 


