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1. PRINCIPIS D’IDENTITAT 

 

1.1. PLURALISME 

L’escola és pluralista i aconfessional 

Respectem totes les ideologies i totes les creences sempre i quan no entrin en 

contradicció amb els principis d’aquest PEC. 

L’escola és integradora  

Respectem, acceptem i assumim la diversitat social, cultural, ètnica, religiosa i, 

en la mesura de les nostres possibilitats, la física, psíquica i intel·lectual i 

rebutgem qualsevol tipus de discriminació. 

L’escola és coeducadora 

Proporcionem als nens i a les nenes un ensenyament en un marc educatiu no 

sexista d’acord amb la igualtat de drets i la no discriminació.  

Objectius 

 Educar en el respecte a la individualitat i a la diversitat. 

 No discriminar per raons socio-econòmiques, ètniques, religioses, de 

gènere, físiques, psíquiques o intel·lectuals. 

 Practicar i potenciar actituds de respecte a les altres persones, diàleg, 

solidaritat i crítica per capacitar l’alumnat per viure en una societat 

democràtica. 

 Fer comprendre l’alumnat que, com a membre de la comunitat 

internacional, el seu país ha de coexistir amb els altres en un clima de 

comprensió internacional creixent. 

 Cultivar i reforçar el sentit de la sociabilitat i l’empatia, posant èmfasi 

en tot allò que tendeix a afirmar en la persona la comprensió i la 

solidaritat humana. 
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 Utilitzar un llenguatge quotidià no sexista en qualsevol de les seves 

modalitats (oral, escrit, plàstic) i en qualsevol dels seus objectius 

(didàctic, informatiu, registre) 

 Oferir activitats que eliminin les diferències de rol social derivades del 

gènere. 

 Tractar als nens i a les nenes respectant el dret a la diferència. 

 Prendre consciència del bagatge cultural que al llarg dels segles ha 

aportat el fet religiós a la nostra societat. 

1.2. CATALANITAT 

L’escola és catalana. 

Inserim les relacions d’ensenyament-aprenentatge dins la nostra realitat. 

Prenem Catalunya com a marc de referència a l’hora de conèixer i relacionar-

nos amb el món que ens envolta. 

La llengua vehicular i d’aprenentatge de l’escola és el català. 

Objectius 

 Conèixer i valorar la llengua, la història, les manifestacions artístiques, 

l’entorn social i natural, les festes i els costums tradicionals. 

 Conèixer i valorar les altres cultures del món, comparant-les amb les 

de Catalunya. 

 Utilitzar el català com a llengua d’ensenyament-aprenentatge i de 

comunicació interna i externa. 

 Fomentar la participació en activitats extraescolars que potenciïn la 

llengua i la cultura catalanes.  

 Vetllar per l’ús vehicular de la llengua catalana en les activitats 

interlectives i extraescolars.  
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2. PRINCIPIS D’ACTUACIÓ 

 

2.1. PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE 

Línia metodològica 

Respectem la diversitat dels ritmes evolutius i de capacitats intel·lectuals i 

físiques de cada infant. 

Basem el nostre treball en els criteris psicopedagògics que tenen presents les 

diferències individuals, els nivells de desenvolupament, les activitats, 

l’expressió i la interacció social. 

Potenciem l’activitat i la iniciativa tant com la recerca de coneixement. És tant 

important la relació educativa com l’adquisició de tècniques i continguts bàsics. 

Fomentem les sortides fora del centre com a font d’informació directa. 

Fomentem l’esperit crític i les capacitats de discussió i de decisió. 

Considerem com a guies per assolir l’ordre i la disciplina el respecte mutu, el 

diàleg, la reflexió, la col·laboració i la solidaritat. 

Assumim el diàleg com a eina de resolució de conflictes. 

Avaluem el procés d’ensenyament-aprenentatge i el progrés de l’alumnat a 

partir dels principis enunciats en aquest PEC. 

Objectius 

 Ajudar a assolir l’equilibri emocional i l’autonomia personal. 

 Potenciar la iniciativa i la col·laboració. 

 Donar una formació contrastada per tal que l’alumnat elabori els seus 

propis criteris i, arran de l’anàlisi de la realitat, pugui prendre decisions 

responsables. 

 Facilitar eines per a la resolució de conflictes. 

 Ajudar l’alumnat a establir i mantenir relacions personals positives. 

 Capacitar l’alumnat per participar en la vida de grup. 
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 Potenciar el coneixement del propi cos i de l’autoestima. 

 Afavorir la convivència harmònica, autònoma i solidària. 

 Proporcionar instruments d’anàlisi científica i potenciar una actitud de 

recerca. 

 Fomentar la capacitat d’observació, d’anàlisi i de crítica.  

 Facilitar l’adquisició d’hàbits de treball intel·lectual. 

 Emprar diferents tipus d’avaluació útils per a valorar, ajustar i 

modificar, si cal, el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

 

3. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES 

 

El català  

El català és la llengua vehicular i d’ensenyament-aprenentatge de l’escola. 

El castellà 

El castellà s’utilitza com a font d’informació i vehicle d’expressió oral i escrita. Té un 

tractament sistemàtic i no pas introductori, ja que l’ús social que en fa la majoria de 

l’alumnat no ho fa necessari. 

L’anglès 

L’anglès és la llengua estrangera que s’imparteix a l’escola. Es tracta principalment en 

la seva vessant d’ús comunicatiu i té continuïtat fins al final de l’etapa.  

El català, el castellà i l’anglès s’imparteixen de manera diferenciada per tal de facilitar 

la distinció entre llengües. 

 

4. MODALITAT DE GESTIÓ 

 

La idea d’una escola democràtica implica la necessitat d’una participació real i efectiva, 

en la seva gestió, de tots els sectors que la composen i per mitjà dels representants 

escollits per cadascun d’aquests sectors. 
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L’actuació de la gestió escolar ha d’estar coordinada i els canals de participació dels 

diferents sectors han de fomentar i garantir els processos d’informació, consulta i 

presa de decisions.  

Material socialitzat  

El material que fa servir l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge (ja sigui fungible o 

no fungible) no s’adquireix de forma individual sinó col·lectiva. 

Mitjançant l’aportació econòmica anual que les famílies fan al centre, es gestiona la 

compra d’aquest material des de l’escola. 

Objectius 

 Potenciar la participació dels diferents col·lectius de l’escola a través dels canals 

que determina la legislació vigent. 

 Potenciar les assemblees de grup-classe. 

 Respectar i acomplir el Reglament de Règim Intern. 

 Treballar com a objecte d’aprenentatge l’organització de l’escola. 

 Fomentar el sentit de compartir el material. 

 Potenciar el valor d’apreciar el que tenim. 

 Fomentar el respecte i la cura de tot allò de què disposa l’escola. 

 Afavorir la no discriminació per raons econòmiques. 

 Assegurar la disponibilitat del material al llarg del curs acadèmic. 

 

5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

 

5.1. ÒRGANS DE GOVERN COL·LEGIATS 

Consell Escolar de Centre 

És l’òrgan màxim de participació i decisió dels diferents estaments de l’escola. 

Està format per l’equip directiu i per representants de pares i mares, mestres i 

personal no docent, segons estableix la normativa vigent. 

Unipersonals 

Director/a, Cap d’estudis i Secretària-Administradora. Aquests formen l’equip 

directiu, responsable de la gestió, direcció i representació externa. 
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Claustre 

És l’òrgan de participació de tot el personal docent del centre. 

Les funcions d’aquests òrgans resten explicitades en el Reglament de Règim 

Intern del centre, així com a l’organigrama. 

5.2 EQUIPS DOCENTS 

Les funcions d’aquests equips docents resten recollides en el Reglament de 

Règim Intern.  

5.3 EQUIPS DE COORDINACIÓ HORITZONTAL 

Coordinació de nivell 

Hi ha nou grups de coordinació de nivells compostos pel professorat de cada 

nivell, des d’ EI-3 fins a 6è, per tal de garantir el treball paral·lel en cadascun 

dels cursos. 

Coordinació de cicle 

Els cicles són els nuclis bàsics de l’organització dels i de les mestres als quals 

estan adscrits tant aquests/es com els especialistes. Una d’aquestes persones 

fa la funció de coordinador/a del cicle. 

5.4 EQUIPS DE COORDINACIÓ VERTICAL 

Equip de Coordinació Pedagògica 

És l’òrgan de gestió, discussió i decisió de temes de caire organitzatiu i 

pedagògic de l’escola, sense perjudici de les competències del claustre. 

El composen els i/o les mestres Coordinadors/es de cada cicle, el o la 

coordinador-a d’Educació Especial, el o la Cap d’Estudis i el o la Director/a. 

La proposta de nomenament dels coordinadors i/o coordinadores la fan les 

persones dels cicles respectius.  

Equip d’Educació Especial 

Compost pels i per les mestres d´ Educació Especial, un/a dels quals fa la funció 

de coordinador/a. 
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5.5 ALTRES EQUIPS DE TREBALL 

Comissions de treball 

Tenen com a objectiu realitzar tasques especials i determinades per respondre 

a les necessitats de l’escola en moments puntuals. 

La participació de pares, mares i mestres és voluntària, però recomanable. 

Comissió Econòmica 

És la responsable de vetllar i portar a terme l’economia de l’escola.  

Comissió de Convivència 

És la responsable de tractar els casos de conflicte que puguin sorgir a l’escola. 

Comissió de Menjador 

És l’encarregada de fer el seguiment de l’activitat de menjador i de mantenir la 

relació amb l’empresa que fa aquest servei.  

 

6 SERVEIS  

 

6.1 MENJADOR 

L’escola disposa de menjador i cuina propis i, a traves de l’AMPA, té 

contractada l’empresa La Vostra Cuina, S.L. 

6.2 SERVEI D’ACOLLIDA 

L’escola disposa de Servei d’Acollida de dilluns a divendres de 8 a 9 del matí i de 

4.30 a 6 de la tarda. Aquest servei el porta a terme l’empresa La Vostra Cuina, 

S.L., contractada per l’ AMPA. 

6.3 SERVEI SANITARI 

L’escola fa ús del(s) CAP de la zona per als casos d’urgència. També manté una 

relació permanent amb el Servei Municipal de Sanitat, col·laborant i participant 

en les activitats que aquest ofereix a les escoles de Cerdanyola. 

6.4 SERVEI DE TRANSPORT 

L’únic transport que s’utilitza a l’escola és per a les sortides i visites allunyades 

del centre i per a les colònies. En aquests casos es contracten els serveis 

d’empreses d’autocars prèvia aprovació del Consell Escolar. 
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6.5 SERVEI DE NETEJA 

El servei de neteja el porta a terme una empresa contractada per l’Ajuntament. 

La periodicitat habitual de la neteja és diària (de dilluns a divendres) fora 

d’horari escolar. 

6.6 CONSERGERIA 

L’escola disposa d’una conserge i una auxiliar de conserge, l’un per a Educació 

Primària i l’altra per a Educació Infantil. Les seves funcions resten recollides al 

conveni laboral de les persones treballadores en l’administració local i en el 

Reglament del Personal Subaltern de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

 

7 AMPA 

 

L’ AMPA té caràcter i personalitat jurídica pròpies, amb capacitat plena d’obrar i es 

regeix per la llei d’associacions vigent i pel sistema d’autogovern. 

En són membres tots/es els pares i les mares de l’alumnat de l’escola. 

Les seves funcions i organització interna resten explicitades al RRI.  


