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1 INTRODUCCIÓ 

L’organització general del centre educatiu ha de concordar amb els principis 

rectors del sistema educatiu establerts a l’article de la Llei 12/2009, del 10 de 

juliol, d’educació i s’ha de fer en el marc proporcionat pel Decret 102/2010, de 

3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 

D’acord amb la Llei d’Educació i el  Decret d’autonomia dels centres 

educatius, el projecte educatiu ha d’establir les fites que, progressivament, 

esdevinguin objecte d’acció prioritària de la institució escolar. 

2 PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL  

2.1 CARACTER PROPI 

La nostra escola té com objectiu prioritari desenvolupar al màxim les 

capacitats de tots els alumnes, com a principi fonamentador de l’equitat i 

garantia de la cohesió social. 

Vol donar una atenció educativa de qualitat, compromesa amb l’entorn, 

entenent l’educació com una responsabilitat compartida amb les famílies, el 

municipi i les administracions públiques, amb un equip de professionals que 

comparteixin un interès comú: les ganes i la il·lusió de treballar plegats per tots 

els nens i nenes, potenciar el seu creixement personal intel·lectual i fer-los 

competents per a la vida. 

Sabem que la darrera finalitat de l’educació és aprendre a conviure amb els 

altres i amb la natura, per això hem de focalitzar els nostres esforços en establir 

un equilibri entre el saber i el ser, i desvetllar l’harmonia personal i l’harmonia 

dels altres i aconseguir una vida digna i compromesa amb les altres. 

El català és la llengua vehicular i d’aprenentatge de la nostra escola. Es 

declara aconfessional i respecta les diferents creences i ideologies sempre i 

quan no es vulnerin els drets de les persones. 

Els objectius i les activitats del centre giren entorn a dos grans objectius la 

millora dels resultats acadèmics i la cohesió social. 
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2.2 TRETS D’IDENTITAT 

L’escola vetllarà perquè els principis o trets d’identitat que ens defineixen 

traspuïn en l’ambient del centre, es transmetin de la forma més acurada 

possible als professionals que s’hi incorporin i compti amb el coneixement i 

complicitat de les famílies. 

Una escola arrelada al seu entorn, sensible amb el medi i sostenible. 

Una escola plural, oberta i respectuosa amb totes les cultures. 

Una escola que desenvolupa valors com: llibertat, autonomia, esperit crític, 

responsabilitat, cooperació, solidaritat, esperit de grup i tolerància.  

Una escola que educa des de les emocions. 

Una escola inclusiva i acollidora que vetlla per la formació integral de 

l’alumnat, possibilitant el seu desenvolupament maduratiu, l’adquisició de 

coneixement, i la seva formació personal com a individu dins de la societat 

actual. 

Una escola que vetlla per l’atenció a la diversitat mitjançant l’ensenyament 

personalitzat. 

Una escola propera a les famílies oferint la màxima confiança i transparència. 

Una escola que aposta per oferir a cada alumne unes eines pròpies, uns 

mecanismes i uns recursos que l’ajudin a donar el màxim d’ell mateix i així 

poder arribar a la seva excel·lència. 

2.3 CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

En el marc de l’autonomia dels centres, els criteris que regeixen l’organització 

pedagògica han de contribuir al compliment dels principis del sistema 

educatiu i han de fer possible: 

La integració dels alumnes de diferents col·lectius, en aplicació al principi 

d’inclusió. 

El desenvolupament de les capacitats dels alumnes que els permeti la plena 

integració social i laboral. 
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La incentivació de l’esforç individual i grupal. 

L’adequació dels processos d’ensenyaments als ¡ritmes d’aprenentatges 

individuals, per mitjà de l’aplicació de pràctiques inclusives. 

La coeducació, que ha d’afavorir la igualtat entre l’alumnat. 

L’establiment de regles basades en els principis de convivència i respecte. 

La implicació de les famílies en el procés educatiu. 

Per tal de fer possible els principis abans esmentats l’escola prioritza i vetlla per: 

Organitzar de forma flexible, diversa i individualitzada i l’ordenació dels 

continguts curriculars per fer possible una educació inclusiva. 

Planificar una bona organització horària que permeti sistematitzar la 

competència lectora, entenent que és la clau d’accés al coneixement. 

Concretar les activitats que requereixen suport a l’aula amb l’atenció de dos 

mestres i assignar els recursos humans corresponents. 

Establir els criteris que han de regir l’atenció a la diversitat. 

Disposar d’estratègies per detectar el més aviat possible el transtorns 

d’aprenentatge de l’alumnat des de la primera infància. Establir mesures 

organitzatives que permetin donar una resposta eficaç i ràpida. 

Identificar l’alumnat susceptible de rebre suport escolar personalitzat d’acord 

amb la informació recollida en la seva avaluació continuada. Concreció 

horària de la intervenció i la seva justificació. Definir els mecanismes 

d’avaluació. 

Recollir en la programació anual les actuacions corresponents al seguiment i 

avaluació del suport escolar personalitzat. 

Establir criteris d’organització per tal de garantir que la coordinació sigui 

eficient pel correcte funcionament del centre i garanteixi la cohesió i els 

principis de convivència que ens hem fixat. 

Afavorir diversos models d’agrupaments per permetre una atenció més 

individualitzada i adequada. 
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Assegurar el seguiment sistemàtic de les activitats i els projectes:documentar 

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

Educar en la cultura de l’esforç i la responsabilitat de manera que s’esdevingui 

un hàbit. 

Facilitar i fer efectiu el compromís de les famílies en el procés educatiu 

Establir mesures i instruments d’ acollida o de formació. 

Afavorir la reflexió pedagògica per poder incloure diverses metodologies. 

3 PRIORITATS I PLANTEJAMENTS EDUCATIUS 

Concreció dels objectius, línies d’actuació i procés d’avaluació: 

Plantejament educatiu Línies d’actuació 

L’avaluació com a eina de 

reflexió de la pràctica docent 

Reflexió continua de la nostra pràctica 

docent a partir de l’avaluació. 

 

Millora continua de criteris d’avaluació, 

instruments, pautes, fulls de seguiment... 

 

Diversificació de la intervenció 

pedagògica i creació de les condicions 

adequades per atendre millor la diversitat. 

 

Impuls dels canvis d’estratègics 

d’aprenentatge: treball per projectes, 

treball cooperatiu... 

 

Establir proves estàndar d’avaluació 

interna del centre. 

Detecció de les necessitats significatives 

dels alumnes. 

 

A partir de les necessitats detectades 
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foment de la formació col·lectiva. 

 

Iniciació i dinamització de projectes 

d’innovació. 

El llenguatge com a eina  

d’ accés al coneixement 

Planificació d’activitats i metodologies per 

fomentar la competència lectora, el gust 

per la lectora i l’hàbit lector. 

 

Adquisició d’estratègies de dinamització 

de l’ús de la biblioteca. 

 

Fer ús dels mitjans informàtics com a font 

de consulta i coneixement. 

 

Creació espais per a la comunicació 

col·lectiva, la conversa i el diàleg. 

 

Verbalització dels aprenentatges i 

potenciació  d’exposicions orals. 

Competència en llengües 

estrangeres 

Continuació de l’aprenentatge de l’anglès 

des de P-3. 

 

Participació en projectes educatius 

d’anglès. 

 

Creació d’espais de comunicació per 

potenciar l’expressió en llengua anglesa. 

Competència matemàtica i 

científica 

Foment de l’experimentació des de la 

primera infància. 

 

Promoció d’activitats d’observació, de 

recerca, de manipulació, de contrast, 

d’investigació, de verificació... 
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Foment de l’aprenentatge significatiu, 

treballar des de les experiències properes a 

partir de situacions i contextos reals.. 

 

Centre obert a les noves 

tecnologies  per a 

l’aprenentatge i la 

comunicació 

Ampliació de la dotació d’ordinadors i 

projectors a les aules perquè s’esdevinguin 

una eina d’aprenentatge. 

 

Avançar en el treball cap a la 

competència digital. 

 

Millorar la web de l’escola per tal que sigui 

un mitjà d’informació i comunicació per a 

les famílies. 

Centre obert a noves 

metodologies 

Treball per projectes 

 

 

Dinamització del treball interdisciplinari i 

cooperatiu. 

 

Impuls i foment de l’hàbit de la curiositat, 

de la recerca i de la  investigació. 

 

Planificació sortides fora del centre per 

aprendre del món exterior potenciant 

l’assimilació dels aprenentatges. 

Centre obert i cohesionat amb 

la xarxa educativa   

 

Elaboració d’un projecte de convivència 

per potenciar l’equitat educativa i el 

respecte a la diversitat. 

 

Promoure la implicació i el compromís de 

tots els agents educatius. 

 

Garantir la comunicació amb els agents 

educatius. 
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4 PRINCIPIS D’INCLUSIÓ EDUCATIVA 

Estem d’acord amb Stainback (2001), el qual defineix aquest concepte”com 

un procés pel qual s’ofereix a tos els infants, sense distinció de la capacitat, 

raça, o qualsevol altra diferència, l’oportunitat per continuar sent membre de 

la classe ordinària i per aprendre dels seus companys, i juntament amb ells, dins 

l’aula”. 

Hem de garantir que a l’escola tots els alumne siguin acceptats, reconeguts en 

les seves singularitats, valorats i amb possibilitat de participar d’acord amb les 

seves capacitats. Per tant, ens definim com una escola inclusiva on intentem 

oferir a tot l’alumnat les oportunitats educatives i ajudes curriculars, personals i 

materials necessàries per al seu progrés acadèmic i personal. 

Considerem que avançar cap a l‘escola inclusiva no és un treball de 

reestructuració de l’educació especial, sinó que té a veure amb la capacitat 

de construir un espai de vida que  respongui a la diversitat de necessitats de 

tot l’alumnat en què tots tinguin cabuda i participació. 

5 VALORS I OBJECTIUS PER L’APRENENTATGE DE LA CONVIVÈNCIA 

L’escola és el reflex de la societat i , alhora, és un espai privilegiat on tots els 

ciutadans i ciutadanes adquireixen uns coneixements i uns hàbits de 

socialització i de relació amb els altres. Un dels nostres objectius bàsics ha de 

ser ensenyar i aprendre a viure i conviure, fomentar i liderar la convivència, 

tant a dins de l’escola com al seu entorn més immediat. 

Posarem l’accent en les relacions, abans que en les diferències Potenciarem 

els espais oberts i compartits, que facilitin el coneixement de les persones que 

viuen en el mateix poble o barri per potenciar la confiança mútua i propiciar la 

conversa, el diàleg i la reflexió. Els lligams afectius són element bàsics per a la 

construcció de personalitats equilibrades. En la convivència no es dóna un 

simple contacte passiu, una coincidència en l’espai; l’altre hi és present, ens 

importa i genera emocions i sentiments. 

El conflicte forma part de les relacions socials d’una societat oberta i 

complexa. Cal afrontar cada conflicte des de la singularitat, evitant 
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generalitzacions i a partir de la cultura de la mediació i si és necessari fer ús de 

les normatives que s’ especifiquen en el Projecte de convivència del centre i 

les NOF. 

La nostra finalitat com escola no és solament instruir, sinó aprendre a ser, 

aprendre a conviure, aprendre a fer i aprendre a emprendre. L’aprenentatge 

va més enllà de l’escola. Per aconseguir aquests objectius hi ha d’haver una 

implicació global i coordinada de tots els agents socials, tant els de la 

comunitat educativa, com les institucions, les famílies i la societat en general. 

Entenem que és imprescindible que els equips docents siguin cohesionats i 

potenciem les tutories com un espai idoni per treballar els valors i les actituds 

per a la convivència i la reflexió sobre els valors socials. 

Els principis d’actuació que han d’orientar el nostre projecte de convivència 

són: 

La participació i la corresponsabilització de la comunitat educativa i dels 

agents educatius de l’entorn. 

Actuació global i integral. Cal un plantejament integral i coordinat amb una 

organització que gestioni, articuli i doni sentit a les actuacions i als processos. 

La normalitat, per tal d’adoptar, sempre que sigui possible, les propostes més 

clares, més properes i més integradores. 

La millora constant de les actuacions per tal de donar una resposta ajustada a 

les necessitats més greus i urgents i establir els instruments i els indicadors que 

permetin anar ajustant les estratègies, les actuacions i els recursos per a la 

consecució dels objectius.
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6 INDICADORS DE PROGRÉS 

INDICADORS DE CONTEXT El 90% dels alumnes censats al municipi escullen la nostra escola en 

primera opció. 

El 95% de les famílies assisteixen a les reunions i convocatòries que fa 

l’escola. 

El 75% de les famílies participen en activitats educatives i culturals del 

municipi. 

INDICADORS DE RECURSOS El 100% dels diners que dóna l’Ajuntament en forma de subvenció a 

l’escola es destinen íntegrament a les despeses que s’han planificat 

segons l’acord del Consell Escolar. 

 

Atès que és un centre de recent posada en funcionament disposem de 

pocs recursos materials.   Aprofitar i gestionar al 100 % el recursos de què 

disposem. 

 

El 100% de la nostra plantilla desitja mantenir el lloc de treball al centre. 

 

El 100% del professorat del claustre mostra capacitats i disponibilitat per 



 

12 
 

fer-se càrrec de qualsevol tutoria. 

 

El  80% de la plantilla participa en cursos de formació. 

INDICADORS DE PROCESSOS El 80% de les famílies utilitzen el correu electrònic com a mitjà de 

comunicació amb l’escola. 

 

El 80% de les famílies consulten la web de l’escola. 

 

El 90% dels alumnes milloren els resultats quan participen en agrupaments, 

grups de suport, de reforç, atencions individuals... és a dir, quan fan  ús de 

qualsevol mesura d’atenció a la diversitat que organitza el centre i que 

consten en la Programació Anual. 

 

En un 70% la detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge millora el 

resultats acadèmics. 

 

Un 75% de l’alumnat fa ús de manera reiterada del préstec de llibres de la 

biblioteca de l’escola i del Bibliobús. 

 

Un 40 % dels alumnes del centre participen de classes extraescolars 
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d’anglès. 

 

El 100 % de l’alumnat assisteix a les sortides i colònies. 

 

INDICADORS DE RESULTATS ACADÈMICS El 80% de l’alumnat ha de superar les proves d’avaluació diagnòstica. 

 

El   85% de l’alumnat ha de superar les proves de competències bàsiques. 

 

El 90% dels alumnes en les proves internes de centre han de superar totes 

les àrees. 

 

 

 

7. INDICADORS DE L’ESTANDARD DE LA QUALITAT DELS RESULTATS EDUCATIUS 

Percentatge d’alumnes que superen les proves 

internes   

Cicle Mitjà i Superior 

Català 

Castellà 

Anglès 

Mates 

90% 

90% 

90% 

90% 

Com  a mínim han de superar el 

90% dels alumnes de cada grup 

totes les àrees. 
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Percentatge d’alumnes que superen les proves AD Català 

Castellà 

Mates 

80% 

80% 

85% 

 

 

Percentatge d’alumnes que superen les proves de 

CB 6è 

Català 

Castellà 

Anglès 

Mates 

85% 

85% 

85% 

85% 

El percentatge d’alumnes en el 

nivell baix de les competències en 

llengües i matemàtiques no 

superaran el 15% 

El percentatge d’alumnes en el 

nivell alt i molt alt de les 

competències en llengües i 

matemàtiques superaran el 40%. 

 

 

 

 

 

 


